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ഓഷധം കൊണ്ടുവരുവാന് ഹനുമാനെറ 
യാത്ര 35 

ഹനുമാനെറ ഗതി വിഘ്ലം വരുത്തുവാന് രാ 
വണന് കാലനേമിഭവനത്തില് ചെന്ന്” അവ 96 
നോട്ട് ചെയ്യുന്ന അനുനയം 41 

രാവണനോട്” കാലനേമി ചെയ്യുന്ന ഉപ 
ദേശം 42_ 003 

ഏഴാം സര്ഗം. 

കാലനേമി വാക്കുകേട്ട രാവണനെറ കോപം 19 
ഹനുമാന്െറ ഗതി വിഘും വരുത്തുവാന് കാ 

ലനേമിയുടെ യാത്ര റ! 

ശിഷ്യസഹിതനായ കാലനേമി നിമ്മിച്ച 
തആആശ്രമ്ം ലം 

ഹനുമാന് ആത്രമത്തെക്കാണുന്നതും വിമശ്ര 
മത്തിന്നായതില് പ്രപേശിക്കുന്നതും _ 18 

ദാഹശമനത്തിന്നായി ജലം തരേണമെന്ന് 
ഹനുമാന് കാലനേമിയോട്ട ചെയ്യുന്ന പ്രാ 
തഥന 19_ 14 

കറലനേമി ശിഷ്യന് ഹനുമാന്ന്' ജലാശയ 
ത്തെക്കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതും കണ്ണ ചിമ്മിക്കൊ 
ണ്ട് ഹനുമാന് ജലാശയത്തില് പ്രവേശിക്കു 
ന്നതും 

1 9൭-91 

മുത ഹനുമാനെറ കാലില് കടിക്കുന്നതും 
ഹനുമാനതിനെക്കൊല്ലുന്നതും വി 

ദാഗങ്ങഠം. 

1 0323-1055 

1028 

10561059 

] 099 

1050_ 1061 

10011065 

1005_ 1069 

1009 1000 

107 0- 1 

102 

1079 

10741076 

1006 



ഗ്ലോകങ്ങം. 
മുതല പുൂവ്ൃരൂപത്തെ കൈക്കൊള്ളന്നതും 

ആകാശത്തില്നിന്നു് കാലനേമിയുടെ വൃത്താ 

ന്തത്തെ ഹനുമാനോടുട പറയുന്നതും യാള് 

കാലനേമിയോടു ഹനുമാന് ചെയ്യുന്ന യുദ്ധ 

വും കാലനേമിയുടെ വധവും ധര് 

ഹനുമാന് ക്ഷിരസമുദ്രത്തില് പ്രവേശിച്ച്” 

ദ്രോണപവ്ൃതത്തെ പുഴക്കിക്കൊണ്ടു വരുന്നതു്” 3439 

ദ്രോണപധ്ൃതത്തിതനിന്ന് സുഷേണന് ഒ 

ഷധം ഫ്ലീടുക്കുന്നതും ആ ഓഈഷധംകൊണ്ടു ല 

ക്ഷൂണാദികമെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതും ൫... 

രാവണവിലാപം 49-44 

രാവണന് കുംഭകര്ണനെ ഉണത്തുവാന് ക 
ലിക്കുന്നത് 4.9..40 

ഉണന കുംഭകര്ണന് രാവണസമീപ്പത്തു വ 
രുന്നത് 20) 

കുംദഭകണരാവണസംവാദവും കുംഭകണണന് 
മ്ന ത്ന 

51.00 ചെയ്യുന്ന രാമാദിതത്വവണ്ണൂനവും 

ഫ)ടാം സഗ്ഗം. 

രാവണനെറ അധിക്ഷേപം നിമിത്തം കുംഭ 

കര്ണന് യൃദ്ധത്തിന്നായൊരുങ്ങിപ്പ്യോകുന്നതു്. 

 കുംഭകര്ണവിഭിഷണ സംവാദം 416 

കുംഭകരണയുദ്ധവും രാമന് കുംഭകര്ണനെ 

പീഷ്ണന്നതും 7, 

രാമനെ കാണ്മാന് നാരദരുടെ ആഗമനം 9092 

99_0 

രാമനോട യാത്രപറഞ്ഞു നാരദന് പോയതു 51 92 
നാരദന് ചെയ്യ രാമസ്തൃതി 

കംഭക൪ണവധം കേട്ട, രാവണനെറ വി 

ലാപം 
59-24. 

ററി റ യ 
ഇന്ദ്രജിത്ത് പിതാവിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച 

യുദ്ധ ത്തിന്നായ്യെ്താണ്ടു നികുംഭിലേക്കുള്ള യാത്ര 2550 

ഇന്ദ്രജിത്തിനെ വധിപ്പാ൯ ലക്ഷ്മണ൯ു ശ 

ക്തനാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് രാമനും വിഭീഷ 

ണനും തമ്മില് ചെയ്യുന്ന ആലോചന 00-05 

പ് 

ഭാഗങ്ദറ, 

1077. 1078 

] ()/0-1050 

1091 

10511059 

10941050 

1 057_ 109 

1000 

] 090_ 1005 

| 006_ 1101 

1101.1100 

11001115 

] 11 91114 

] ]12._1110 

1120 

] 1 21 

] 1 9 1. 1122 

11 22-11 25 



പ 

ശോകങ്ങറാ. 
[കി] 

ഒമ്പതാം സര്ഗ്ഗം. 

ലക്ഷ്മണനെ യുദ്ധ ത്തിന്നു പോവാന് രാമന് 

ത്തഇഞാപിക്കുന്നത്' ജക 

ലക്ഷ്ൂണന് മുതലായവര് ഇജന്രജിത്തിനെ വ 

ധിപ്പാ൯ പോകുന്നതു്. ൭.9 
ലക്ഷ്മണനും വാനരാദികളുംക്രൂടെ യോജിച്ച് 

ഇന്ദ്രജിത്തിനെ സൈന്യത്തെ മദ്ദിക്കുന്നത് 10-19 

ഇന്ദ്രജിത്തിന്െറ യുദ്ധത്തിന്നായുള്ള ആഗമ 

ന്വും സ്വശക്തിയെ ശ്രാഘിക്കുന്നതും 20) ഉ2 

ഇന്ദ്രജിത്ത്” വിഭീഷണനെ അധിക്ഷേപിക്കു 

ന്നതു് 2.20 

ലക്ഷ്മണനും ഇന്ദ്രജിത്തും തമ്മില് യുദ്ധം 24-91. 

ലക്ഷ്മണന് ഇന്ദ്രജിത്തിനെ വധിക്കുന്നത് 82-47 

ഇന്ദ്രജിത്തിനെറ നാശത്തില് ദേവന്മാരുടെ 
സന്തോഷം 4൫൭൭0 

ലക്ഷ്മുണാദികറം രാമസന്നിധിയില് വരുന്നതു 58-25 

രാമലക്ഷ്മൂണസംവാദം 30-95 

ഇന്ദ്രജിത്തിന്െറ മരണം അറിഞ്ഞെ രാവണ 

നെറ വിലാപറും, ക്രോധിച്ച്” രാവണന് സി 
തയെ വധിപ്പാം൯ നിശ്ചയിക്കുന്നതും 30628 

സുപാന്വന് എന്ന മന്ത്രി രാവണനോടു സി 

താവധം ചെയ്യുരുതെന്നു വിരോധിക്കുന്നതു 84.67 

രാവണന് ആല്ലമായിട്ടു സ്വഗ്ൃഹത്തിലം തര 
നന്തരം സഭാഗ്ൃഹത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നതു ൫9 

പത്താം സര്ഗം. 

അവശിഷ്ഠസൈസ്പ്യത്തോട്ടക്രടെ രാവണന് 

യുദ്ധത്തിലേപ്പെടന്നതും, മാറിടത്തില് താഡ൦ 

മേറഠപ്പോറം ശുക്രസമീപത്തു ചെല്ലന്നതും 1.4 
ഹോമം ചെയ്തു രാവണനേട ത്തക്രന 

ചെയ്യുന്ന ഉപദേശം ം ടു 

രാവണന് ഹോമത്തിന്നാരംഭിക്കുന്നത്. ]019 

ഭാഗങ്ങ. 

1 1 201195 

1] 251199 

1 | 991182 

1]92.1199 

11 99-11 

1197-1198 

1199.1142 

1149 1144 

11 44-1145 

1142 

11 40-1147 

1147 1149 

1 | 45.1 150 

11.5. 1151 

115919 
1 1 3-1 1254 



പ 

ശ്ലോകങ്ങഥം ഭാഗങ്ങം. 
വിഭീഷണനോടുണ്ടായ ആലോചന നിമി 

ത്തം രാവണനെഠറ ഹോമം മുടക്കുവാന് സുഗ്രീ 

വാദികളെ രാമനയക്കുന്നത് 13.15 11241159 
സുഗ്രിവാദിക൦ം രാവണമന്ദിരത്തില് പ്രപേ 16 

ശിച്ചു രക്ഷാസൈന്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അധി] 

സരമ സുഗ്രിവാദികഠംക്ക് ഹോമസ്ഥാനത്തേ 

ക്ക കാട്ടികൊടുക്കുന്നത് 18 ൨൦1൧0 

ഹോമസ്ഥാനത്തില് സുഗ്രിവാദികളുടെ പ്ര 

വേശവും അംഗദന് മന്ദോദരിയെ പിടിച്ചുകൊ 0 

ണ്ട്' ഹോമസ്ഥാനത്തില് വരുന്നതും പം 8450-14 

മന്ദോദരിയുടെ വിലാപം നിമിത്തം ഹോമം 

നിത്തി എഴനീഠററ രാവണന് അംഗദനെ പ്രഹ 30 

ന്ന 34 11591160 
ഹോമം മുടക്കിയ വാനരാദികഠം രാമാന്തിക 

ത്തില് പ്രപേശിക്കുന്നത് ലല 1൮1) 

രാവണന് മന്ദോദരിയോടുട ചെയ്യുന്ന സാ 

90.44 1101-10 ന്തവനം 

ധാമ൯ പരബ്ദഹ്മസ്വരൂപനാണെന്നു പറയു 

ന്ന മന്മോദരി രാവണനെ യൃഭ്ധത്തില് നിന്നു 

വിരമിപ്പിക്കവാന് ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമം 45.54. 1103-1166 

രാമനില് നിന്നു മരണം പ്രാപിച്ച് പിഷ്ണുലോ 

കം പ്രാപിക്കേണമെന്നുള്ള നിശ്ചയത്തെ മന്ദോ 

ദരിയോടട പഠത്തെ , മന്ദോഭരിയെ സമാധാന] 

59501 1100-1199 രി 

ക്കുന്നതു 

പതിനൊന്നാം സര്ഗം. 

പ 4 
ം 

രാവണ ഡൃദ്ധത്തിന്നായ്യ്ൊണ്ടു 
പോശു 

ന്നത് ] 5 പി189.414140 

ഹനുമാന് മുതലായ വാനരന്മാരോടട രാവണ 

912. 114134 

] 5-1 11742-11/2 

19-20 117.1170 

൯ ചെയ്യുന്ന ദൃഭ്ധം 

രാമരാവണയുഭ്ധാരംഭം 
ടു 

ല ി മം! 

ദേവേന്ദ്ര രാമന്നു തേരയക്കുന്നല 



ശോകങ്ങഠാ. 
൦െ 

മാതലിയുടെ രാമാന്തികാഗമനവും വാക്യവും 21-24 

രാമനെറ രഥാരോഹണം 99-28 

രാമരാവണയുദ്ധം 27-52 
യ 

ആഗ്നേയാസ്രൂപ്പയയോഗത്താല് രാവണനെറ 

നാഭിീയെ ശോഷിപ്പിക്കേണമെന്നു വിഭീഷണന് 

രാമനോട്ട പറയുന്നതു; ആഗ്നേയാസ്ര്രൂപ്പയോഗ 99 

ത്താല് നാഭിയെ ശോഷിപ്പിക്കുന്നതു് 54 

രാമരാവണഭയാനകയുദ്ധം ട് 

മാതലിയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച്” രാമ 

൯ രാവണനെറ മമ്മത്തെ പിളക്കന്നത് 6083 

ബുഷ്മാസ്ത്രപ്പയോഗത്താല് രാമന് രാവണ 

നെ യൃദ്ധകളത്തില് വീഴന്നത് 84.73 

രാവണജീവതേജസ്സറ് രാമനില് പ്രവേശിക്കു 

ന്നത് 42 7/0 

രാവണന് വിഷ്ണുവിനോടു ചേന്നതിനെക്കണ്ട 
ദേവന്മാർ രാവണനെ പ്രശംസിക്കുന്നത് 80-54 

നാരദന് ദേവന്മാരോട ധമ്മതത്വത്തെ വ്യാ 
ഖ്യാനിക്കുന്നത് 99-03 

പന്ത്രണ്ടാം സര്ഗം. 

ശ്രീരാമവാക്യം ക: 
മന്ദോദരി മുതലായവര് യുദ്ധഭൂമിയില് വ 

ന്ന് രാവണനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നത് 5 
വിഭീഷണനെറ ശോകം 6 
ജീവന്െറ നിത്യതയെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ല 

ക്യുണന് വിഭീഷണനെ സമാശ്വസിപ്പിച്ച്പ്പേ 7 
തകമ്മത്തിന്നായി പ്പേരി.്മന്നത് 91 

രാമകല്ലനപ്രകാരം വിഭീഷണന് മന്ദോദരി 
മുതലായവരെ സമാധാധിക്കുന്നതും രാവണശ 89 
രീരസംസ്ത്ലാരവും 41 

മാതലി തേരോടുക്ൂടെ ദേവലോകൃത്തക്കു 
പോകുന്ന 41; 

ഭാഗങ്ങ. 

11011009 

11791180 

1190-11 

11902 

11 02-110£ 

1 1905-11 

1100-10 

1 201- 1902 

1 202-1204 

] 2051 200 

12071 209 

1209 1910 

121 | 

1 21119380) 

990-199% 

തി 



10. 

ശ്ലോകങ്ങറം. 

രാമോപദ്േദേശപ്രകാരം ലക്ഷ്മുണാദികഠം ലങ്ക 
യി ല് പ്രവേശിച്ച് വിഭിവ്ണെ ലങ്കാധിപ്പ 48 
നായഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് 0 

രാമനഷച്ച ഹനുമാന് സീതാസമീപത്തു 5] 
പോകുന്നതു് മി! 

സീതാം, ഹനുമല്സംവാദം 59-02 
മടങ്ങിവന്ന ഹനുമാന് രാമനോടു സീിതാവ്യ 66 

ത്താന്തത്തെ അറിയിക്കുന്നത് 09 
വിഭീഷണന് സീതയെ 89 

രാമസന്നിധിയിലേക്കു ക്രടിക്കൊണ്ടു വരുന്നത്” 7 

രാമാജഞ്ഞപ്രകാരം 

രാമസമീിപത്തില് സീതയുടെ വരവും രാമന് 

ചെയ്യന്ന അവാച്യവാഭവും 0 ണ് 

മായാസീതയുടെ അഗ്നിപ്രവേശം 79-82 

പതിമുന്നാം സര്ഗം. 
ഇന്ദ്രാദിദേവന്മാർ രാമസന്നിധിയില് വരു 

ന്നതു് യ 

49 ഇന്ദ്രാദികറം ചെയ്യുന്ന രാമസ്തുവം 

ബ്രഹ്മാവു ചെയ്യുന്ന രാമസ്തൃതിയും സീതയെ 

സ്വീകരിപ്പിക്കുന്നതും 
൨. 

ഇന്ദ്രന് ചെയ്യുന്ന രാമസ്തൃതി 

ദശരഥരാജാവിനെ 

94.90 

വിമാനത്തിലിരിക്കുന്ന 

രാമന് കാണുന്നതു് 

രാമാഇതെപ്രകാരം രണത്തില് മരിച്ച വാന 
ം ധം ൭ ) 

രന്മാരെ ഇന്ദ്രന് ജീപിപ്പിക്കുന്നത 34-35 
വിഭീഷണന് സ്വര്ണരത്മാദികഠംകൊണ്ട്' 

സുഗ്രിവാദികളെ സല്കരിക്കുന്നതുു് 30.4: 

പുഷ്ടകവിമാനത്തില്ക്രടെ രാമാദികളൂടെ അ 

്യോധ്യാനഗരപ്രാപ്ലി 100 

പതിനാലാം സര്ഗം. 

പിമാനത്തില് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ: ശ്രീരാമന് 

സ്വതക്കു യുഭധാഭ സ്ഥാനങ്ങളെ കാട്ടിക്കൊടുക്കു 

നാത് 1.15 

ഭാഗങ്ങറാ. 

1 290_1 940 

1940. 1943 
]949.]947 

9൮% 1948 

1949.) 

1951. 198 
198 5. 1989 

19060.1961 
1901.1509 

1200-29 

129 1294 

1 204. 20 

1 29/-1 999 

1200-90 

190:-। 300 

19071൭19 



4). : 

ശോകങ്ങറാ, 
പ 

രാമാദികറം ഭരദ്വാജാത്രമത്തില് പ്രവേശി 

ന് ക്കുന്നത് 

രാമഭരദ്പാജസംവാദം, ഭരദ്വാജന് ലെയ്യു 

ന്ന രാമസ്തൃതി, രാമാദികളോടു ആതിഥ്യം സ്വീ 

കരിക്കേണമെന്നുളൂഭ പ്രാത്ഥന 18-95 

ഭരതസമീപത്തിലേക്ക 

30.40 

രാമന് ഹനുമാനെ 

യക്കുന്നതു് 

ഹനുമാന് ശ്ൃംഗവേരപുരത്തില് പ്രചേശി 
ച] ഗുഹനെ കാണുന്നത് 4/-50 

ഹനുമാന് നന്ദിഗ്രാമത്തില് പ്രവേശിക്കു 
ന്നത് 51-00 

ഹനുമാനും ഭരതനും തമ്മില് സംവാദം 01.08 
ഭരതകല്ലനുപ്രകാരം ശത്രുഘ്യന്൯ അയോധ്യാ 

പുരിയെ അലങ്കരിപ്പിക്കുന്നത്: 00.74. 
അയോഭ്ധ്യാവാസികറം രാമാദികമെ എതി 

രേറ൨ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതു 45-84 
രാമാദികറം നന്ദിഗ്രാമത്തില് പ്രവേശിക്കു 

ന്നതു് 92. 100 

പതിനഞ്ചാം സം. 

രാമന് ഭരതനില്നിന്നു രാജ്യത്തെ സ്വീകരി 
ക്കുന്നത് 

രാമന് ജടകളഞ്ഞെ സ്ത്റാനാദിമംഗള കമ്മങ്ങ 
ളെ ആചരിക്കുന്നതും രാമാദികറം 
ത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 

അലങ്കാര 

014. 
രാമാദികളുടെ അയോധ്യാനഗരപ്രവേശം 19.80 
രാമകല്ലനപ്രകാരം ഭരതന് സൃഗ്രീവാദികഠം 

൪ വാസസ്ഥാനങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് 
രാമാഭിഷേകത്തിന്നായു ളൂ സമാരംഭം 
രാമാഭിഷേകം 

91-34 

39-37 

35-20 

21-09 

04-72 

ശ്രീശിപന് ചെയ്യുന്ന രാമസ്തരതി 
രാഥനോടു ഇന്ദ്രാദികഠം പറയുന്ന വാക്യം 

ഭാഗകങ്ങറാം, 

1919.1914 

19121994 

1924. 1347 

1920 1928 

1229-1339 

1982-1335 

1935- 1997 

199/-1940 

1340-1942 

1 93:5-19409 

1940. 19351 

1951-15 

1950 19861 
196 1-1369 
1902- 13867 
190 19890 

199019.9% 



. 19. 

ശ്ലോകങ്ങറം. 

പതിനാറാം സഗ്ഗം. . 
രാമന് രാജാവായിരിക്കുന്ന കാലത്തില് ഭൂമി 

യിലുള്ള സമൃദ്ധി 1] 
രാമന് സുഗ്രീവാദികഠംക്കു ചെയ്യുന്ന സംഭാ 

വന റി 
രാമ൯ നല്കിയ ഹാരത്തെ സീത ഹനുമാ 

നു കൊടുക്കുന്നത് ടി 
രാമനും സീതയും ഹനുമാന്ന്' വരം കൌട 

ക്കുന്നത് ] ()1,5 
ഹനുമാന് ഹിമവാനിലേക്കു പോകുന്നതു് 10 
രാമനാല് സല്കൃതനായ ഗുഹന് സ്വപൂര 

ത്തേക്കു പോകുന്നതു് 1.19 

രാമസല്കാരത്താല് സത്തുഷ്ടന്മാരായ വിഭീ 

ഷണസുഗ്രീവാദിക൦ം അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങ 

ഒിചേക്കു പോകുന്നത് 80.93 

രാമന് ലക്ഷ്മണനെ യുവരാജാവായിട്ടഭിഷേ 

ശമ ചെയ്യുന്ന്തു' 24 

രാമന് രാജ്യം പരിപാലിക്കുന്നതും അശ്വമേ 

ധാടിയാഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും 88-90 

അധ്യാത്മരാമായണം പപഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടും 
31-45 കേറാക്കുന്നതുകൊണ്ടുമുള്ള ഫലം 

അധ്യാത്മരാമായണം ശ്രീശിവപ്പോക്തമെ 
ന് ത് 40 

ഉത്തരകാണ്ഡത്തില് ഒന്നാം സഗ്ഗം. 

ശ്രീപാല്ൃതിയുടെ ചോദ്യം 1 

രാജ്യത്തില് അഭിഷിക്തനായ ശ്രീരാമചന്ദ്ര 

ി | മുനിമാരു നെ അഭിനന്ദിപ്പാ൯ വിശ്വാമിത്രാദി മുന 

ടെ ആഗമനം 
റല 

മുനിമാര് ചെയ്യുന്ന രാമപ്രശംസ 9.90 

ഇദ്രുജിത്തിന്ന് രാവണകുംഭക൪ര്ണാദികളെ 

ക്കാഠം എന്തൊരു വിശേഷതയെന്ന് രാമചന്ദ്ര 

91-98 
൯ മുനിമാരോട ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം 

ഭാഗങ്ങറം, 

1980 195 

198/-1959 

1998 1990 

1990 1999 

1392-1390 

1 9900-19 

] 99. 1809 

1999-1200 

14001409 

] 403. 1410 

1410 1411 

1412. 1414 

1414. 1310 

141 0-1 420 

1490-14] 



നി് 

ശ്ലോകങ്ങം. ഭാഗങ്ങ ഠം. 

അതിന്നുത്തരമായിട്- അഗസ്ത്മമഹഷ] പറയു 

ര ഉ ന്ന രാവണാദികളുടെ ജന്മവൃത്താന്തം ഉദ 1421 1422 

മേരുവില് തപപസ്സചെയ്യുന്ന പുലസ്ത്രമഹഷി 

ചെയു ശാപംനിമിത്തം തൃണബിന്ദുവിനെറപു 

ത്രിയുടെ ഗഭധാരണം 24-29 14.99.1424. 

തൃണബിന്ദു പുലസ്മൃന്നുചെയ്യുന്ന കമ്്യാപ്പ 

ദാനം 90-91 1424-14 

വിശ്രവസ്സിനെറ ഉല്പത്തി 92-99 1495-140 

വിത്രവസ്സിനെറ വിവാഹം 94 1496-1497 

വൈത്രവണനെറ ഉത്ഭവം 32 1427 

വൈശ്രവണനെറ തപസ്സിനാല് സന്തൂഷ്ണനാ 

യ ബ്രഹ്മാവ് അവനെ ധനേശ്വരനാക്കുന്നതു' 90 14 21 

പിതാവിന്െറ ഉപദേശപ്രകാരം വൈത്രവ 

ണന് ലങ്കയെ വാസസ്ഥാനമാക്കുന്നതു. 97.48 1428-1390 
സുമാലിയെന്ന രാക്ഷസന് ധനദനെ കാണു 

ന്നതു 49-44 1430 
സുമാലിയയടെ ആജ്ഞാനുസരണം പൂത്രിയാ 

യ കൈകസി വിശ്രവസ്സിന്െറ സമീപത്തു 
പോകുന്നതു , 45-48 14301499 

കൈകസി വിശ്രവസ്സ്റിന്െറ ആശ്രമത്തില് 
ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്െറ സന്നിധിയില് മൌ 
നമായി നില്ക്കുന്നത് 49 140 

വിശ്രവസ്സിന്നു അവളെ അറിവാനുള്ള ആഗ്ര 
ഹവും ധ്യാനത്താല് വിശ്രവസ്സവളുടെ അഭി 
പ്രായം അറിയുന്നതും ൭) 1439 

ദാരുണവേളയില് വന്നിരിക്കയാല് ഭയങ്കര 
ന്മാരായ രണ്ടു പൂത്രന്മാരുണ്ടാകുമെന്നുമ്ള വിശ്ര 
വസ്സിനെറ വാക്യം ൭1 14.99. 1494 

അതിന്നു കൈകസി പറയുന്ന മവപടിയും 
അതുകേട്ട വിശ്രവസ്സ് ഒടുവിലുണ്ടാകുന്നപുതതന 
മഹാ ബുദ്ധിമാനായ്യ്ുരുമെന്നു പറയുന്നതം 22.8 1404 ് 

- 6 



- 14. 

കൈകസിയില് രാവണാഭികളുടെ ഉല്പത്തി “94-59 149$.142 
അഗസ്ക്ൃ൯ ചെയ്യുന്ന രാമസ്ത്രതി 

രണ്ടാം സർഗം. 

രാവണാദിക€ം ഗോകര്ണെത്തില്ചെന്നുക ച 
യ്യുന്ന തപ്പസ്സ്. 

രാവണാദികഠംക്കു ബ്ര്മാവില്ന്ദിന്നു വര 

പ്രാപ്ലി 
സുമാലിയും പ്രഹസ്തനും പറഞ്ഞതുകേട്ട രാ 

വണന് ലങ്കയില് പ്രവേശിക്കുന്നതും ധനദ൯ 
കൈലാസത്തില് അളകാപുരിയില് വസിക്കു 
ന്നതും 

ശപ്പുണഖയുടെ വിവാഹം 

മയന് മന്ദോദരിയേയും ശക്തിയെന്ന ആയു 

ധത്തേയും രാവണന്നു നല്കുന്നതു 

കും ഭക൪ണവിവാഹം 

വിഭീഷണവിവാഹം 

മേഘനാദോല്പത്ത] 

കുംഭകര്ണനെറ നിദ്രാഗുഹം 

രാവണന് ചെയ്യുന്ന ലോകോപപദ്രവവും പു 

ഷ്യകാപഹരണവും 
യമനും വരുണനും രാവണനൊട്ട തോതക്കു 

ന്ന യുദ്ധം 

ഇന്ദ്രന് 
മേഘനാദന് ഇന്ര്രനെ ബന്ധിച്ചു ലങ്കയില് 

രാവണനെ ബന്ധിക്കുന്നത 

കൊണ്ടുവരുന്നതു 

ബൃഷ്മാവ്വ് മേഘനാദന്നു വരം നല്കി ഇന്ദ്ര 

നെ മോചിപ്പിക്കുന്നതു 

കൈലാസം ജയിപ്പാ൯ ചെന്ന രാവണന്നു 

നന്മികേശ്വരനില്നിന്നു കിട്ടുന്ന ശാപം 

കാത്തവിയ്യാജ്ജുനനോടു യൃദ്ധത്തിന്നുപോയ 

ഗ്ലോകങ്ങറം ഭാഗങ്ങറം, 

60-82 1437.1440 

1.10 149490 144 

1 1.93 144145) 

84.39 149.1458 
94-85 1498 1459 

36 1459 
347 , 14591460 
9 1460 
ഒറു 2460-1461 
40 14611469 

41.43 1469.1464 

44 14641465 
45 1465 

46.47 14651466 

49 14601467 

40 20 14671468 

51] 14069.1470 രി 

രാവണനെറ പരാജയം മുതലായത 

രാവണനെ വാലി ബന്ധിക്കുന്നതും, രാവണ 



31] 9. 

ലം 

നും വാലിയും തമ്മില് സഖ്യവും 5 946 

അഗസ്ത്യർ ചെയ്യുന്ന രാമസ്വരൂപവരണനം 57.71 

മുന്നാം സരഗം 

രാമന് വാലിസുഗ്രീവജന്മത്തെക്കഠിച്ച്” ആ 
ഗന്ത്രരോടു ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം [| 

ജ_ ളള 
തഅാഗസ്ക്ൂര് പിന്നെയും ചെയ്യുന്ന രാമസ്പവം 93.96 

അഗ സ്ക്ൂ൪ പറയുന്ന മ൨പടി 

സീതയെ രാവണ൯ അപഹരി, പ്പാനുങടായ 

കാരണത്തെ അഗസ്ക്ൂര രാമനോടു പറയുന്നത് 7.27 

നാലാം സര്ഗം 

രാവണനാരദസംവാദം റ! 
രാവണന് നാ൪ ദവാക്യാനുസരണം യുദ്ധത്തി 

ന്നായിട്ടു ശ്വേതദദീപിലേക്കു പോകുന്നതു. 5.8 
ശ്വേതദ്ധീപത്തില് വസിക്കുന്ന സ്പ്രികറം രാ 

പി 
അഗസ്ത്രരുടെരാമസ്തുതിയും ആശ്രമഗമനവും 11 14. 

19-17 

വണനെ ബന്ധിക്കുന്ന 

പുഷ്ണുകവിമാനം രാമസമീപത്തു വരുന്നതു 
രാമന്െറ കാല ആള്ള രാജ്യാവസ്ഥാവര്ണ 

നം 

ശംബൂകന് ഗ്രഹവും ബ്രാഫ്മണബാലകജീപ 
നവും 

22 838 
രാമന് ചെയ്യുന്ന രാജ്യപരിപാലനാഠി 
സീത രാമനെ വൈകണ്ഠഗമനത്തിന്നായി 

25_ 90 
യാഴ്ച പറയുന്ന ഭാവികായ്യ്യം 3741 രാമന്െറ ചോല്ലത്തിന്നുത്തരമാ യിട്ടു വിജയ 

നെന്ന ചാരന് പഠയുന്ന പെ യ 0 
സീതയെ കാട്ടില് 

പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു 
രാമന് സീതയേ 

40 
കൊണ്ടുപോയാക്കുവാന് 
ചെയ്യുന്ന കല്പന 

ലക്ഷ്മണന് സിതയെ 
പേക്ഷിക്കന്നതു 

രാമന് ലല ത്്ു ണനോട്ട 
[1] നി 

കാട്ടില് കൊണ്ടുപോയ 

൧ 9 ടി 

ി ഛശ്ാകങ്ങറം. ഭാഗങ്ങറാ. 

1470 1479 

14791490 

1490- 1491 
149 | 1490 

1 490- 1491] 

1 401-1502 

1902-12504. 

1504. 1505 

10051207 
10/_1509 
109. 1:11 

15111918 

[919 1515 
1515. 1518 

110119 

1919 199) 

15911 

ഠാ 

12251221 
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ശ്ലോകങ്ങം, 

സിതാവിലാപവുംം വാല്വീകി! സീതയെ മുനി 

240 

രാമന് മുനിവ്രതം സ്വീകരിക്കുന്നതു 24 
പത്നിമാരില് സമചപ്പിക്കുന്നതും 

വവ 

അഞ്ചാം സര്ഗ്ഗം. 

ലക്ഷ്ൂണനെറ ചോദ്യത്തിന്നുത്തരമായിട്ടു രാ 

മന് പഠയുന്ന നഗ ചരിതം മുതലായത് 1-2 

രാമന് ചെയ്യുന്ന ഉ പദ്ദേശം (അഥവാ രാമ 

ഗീത) 0_02 

ആറാം സരഗം. 

ലവണനെ ഭയപ്പെട്ട മുനിമാ൪ര രാമസമീപ 

ത്തില് വരുന്നതു ട് 

മുനിമാര പറയുന്ന ലവണവൃത്താന്തം 0_9 
ര്യ 

ലവണനെ വധിക്കാമെന്നു രാമനു ചെയ്യുന്ന 

പ്രതിജ്ഞ 
10-11 

മഥുരാരാജ്യത്തില് ശര്രുഘ്ലനെ അഭിഷേകം 

ചെയ്യുന്നതു 
] 90-19 

രാമന് ശത്രു്മൂന്നു ദിവ്യശരം കൊടുക്കുന്നതും, 

ലപണനെ വധിപ്പാനുപായമുപദേശിക്കുന്നതും വ
 

ര്യ 
ഗ് ടി 

ശത്രുഘ്യന് ലവണനെ വധിച്ച് മഥുരാനഗര 

ത്തെ പ്രതിഷ്ടിക്കന്നതു 
ഉടു 

മ] 

പാലീകീയുടെ ആമശ്രമത്തില് സീത രണ്ടു പു 

ത്രന്മാരെ പ്രസവിക്കുന്നതും, പാല്വീകി ചെയ്യുന്ന 

നാമകരണവ ഗായത്ര്യപടേശവും, 
വേദാധ്യാ 

പനവുംം രാമായണം സസ്മുള്ള്റ്റമായുപദേശിക്കു 
24.20 

ന്നതും 

ന്നന്മാരായ കശലവന്മാര രാമാ 
സ്വരസമ്പ 

യണം ഗാനംചെയ്യുന്നതു കേഴംക്കുന്ന മുനിമാര് 

ചെയ്യുന്ന പ്രശംസ 
0 

സ്വര്ണംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സി
താപ്രതിമയെ 

യ്യ 

പുത്ങിയായി കല്ലിച്ച രാമനു ചെയ്യുന്ന അശ്വ 

ച! 
മേധ 

ഭാഗങ്ങറഠം. 

15241259 

1229 

1 90_ 1593. 

1994-15 

174100 

12/0- 1582 

1592-1585 

155150 

1980_ 1559 

1 5399-10 

1900_ 1591 

1992_ 1099 

1909 



ച 96. 

അശ്വമേധാവസരത്തില് രാജഷികളുടേയും 

ബ്ബാഹ്മണാദികക്ലടേയും ആഗമനവും, രാമായ; 

ണം ഗാനംചെയ്യുന്ന കശലവന്മാരോടുക്രടെവാ 

ലവികി യങഞശാലയില് പ്രവേശിക്കുന്നതും 8299 | 594. 

മാര്ഗമ്ൃത്തി ല് കശനെറ ചോദ്യത്തിന്നു 

ത്തരമായിട്ടു വാല്വീകി ൭ ചെയ്യുന്ന ന ബ 

ന്ധമോക്ഷകഥനം 94-59 194-.1600 

ഹാം സര്ഗം. 

വാല്യീകിയുടെ ഉ പദേശത്താല് കുശന്െറ ദ്ര 
മനിവൃത്തി 1 160 

ശ്രീരാമന് ശുശുഷുവാണെങ്കില് രാമായണം 
രാമസന്നിധിയില് ഗാനംചെയ്ത്കാനും, പാരിതോ 

ഷികം സ്വീകരിക്കാതിരിപ്പാനുംം ശശലവന്മാ 

രോട്ട വാല്വീക] ൭ ചയ്യുന്ന ഉപദേശം 2_.9 009 
പൂര്വന്മാരുടെ ചരിത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 

രാമായണം കശലവന്മാര പാടുന്നതിനെ അവി 

ടവിടെവെച്ചുകേട്ട രാമന് സമുചിത സഭാമധ്യ 
ത്തില്വെച്ച കുശലവന്മാരെക്കൊണ്ടു ഗാനം 

കുശല വന്മാരരയും രാമനെയും കാണുന്ന സ 
ഭ്യന്മാക്കു ണ്ടായ അത്ഭുതവും പരസ്പുരസം ഭാഷ 
ണവും ഒ. 1009 1004 

സഭാമ ധ്യത്തില് കുശലവന്മാരുടെ രാമായ 
ട്രാഗാനം 

1) (004 

ഗായകന്മാക്ക സംഭാവന ചെയ്യ്താ൯ രാമന് 
ഭരതനോടു കല്പിക്കുന്നത് || ] 005 

ഗു ശലവന്മാര പ്രാരിതോഷികത്തെ സിക 
രിക്കാതെ മുനിയുടെ സമീപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് 19 1005 
ആ വൃത്താന്തമറിത്ത രാമ ന്റ ആശ്ചയും 12 ] 000 
സീത്രാകു മാരന്മാരാണ്: കുശലവാന്മാരെന്നറ। 

0൪൭ രാധന്൯ സിതാസഹിതനായിട്ട വാല്ലികി 
യെ ര്രട്ടിക് ഓണ്ടു വരുവാന ത്യലാടിക്കളെ 

ത്വധ്ചധന്നതും സീതയുടെ മമനഥല്യൃത്തെ സു 



തിം 

ഭ്ൃന്മാക്കറിയിക്കുവാ൯ സീത ശപഥം ചെയ്യേ 14. 
ണമെന്ന കല്ലിക്കുന്നതും 16 16061607 

ശത്രുഘ്യാദികളില് നീന്നു രാമാണതെയറിഞ്ഞ യ 
വാല്പികിയുടെ മവപടി 1 10071605 

രാമസവിധത്തില് വാല്ലീകി പറയുന്ന വാക്യ 18 
വും രാമന് പറയുന്ന മ൨പടിയും 10 18609 

൭ 

സിത ചെയ്യന്ന ശ; യന്ന ശപഥം കേംംപ്പാനാഗ്രഹി 
ഒന്ന ബ്രാഹ്മണാദികളുടെ സഭാപ്രവേശം 20 1809 

വാല്പികിയോടുക്രടെ സീതാ യാഗശാലയില് 
പ്രവേശിക്കുന്നതും സീതാദശനത്താല് സന൬ 

നി 

ഷ്ന്മാരായ സഭ്യന്മാര ചെയ്യുന്ന സാധുവാഭവും 21_22 16091610 
ക] ലം ഴ് സീതയുടെ നിദ്ദോഷതയെകുറി ച്ച് വാല്ലീകി 

ചെയ്യുന്ന ശപഥവും കുശലവന്മാര് രാമപുത്ര 24 

ന്മാരാണെന്ന് കിത്തിക്കുന്നതും ഉ7 1910-1619 
വാല്ലീകിവാക്യത്തെ രാമന് അംഗീകരിക്കു 

ന്നത് 98_81 16191614 
രാമാഭിപ്രായമറിഞമ ബ്ൃഫ്മാദിദേവന്മാരു 

ടെ ആഗമനം ചി 1014 

സീതാശപഥം 99_94. 1615 
ഭൂതലത്തില് നിന്നുല്ഭവിച്ചു ദി വ്യസിംഹാ 

സനം 92 1010 

ഭൂമിദേവി സീതയോടുക്രടെ രസാതലത്തില് 60 

പ്രവേശിക്കുന്നത് 39% 10106-101/ 
൭ । 

സി ത്ഡ്യുടെ മീ മത്ത പുഷ്വഷ വും റസാരതാല 

ത്തില് പ്രവേശിച്ച സീതയെക്കുറിച്ചു് വാനര 98 

ര്ഒങ്ടായ ദുഃഖവും 41 10141015 

രാമദുഃഖം 42 101൭1019 

ബൃഹ്മാദിക€ം രാമനെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്ന 

തും ആശ്വസ്തനായ രാമന് ജുത്വിക്കുകളെ അയ 

ക്മന്നതുംം കുമാരന്മാരോടുക്രടെ അയോഡധ്യയി 

ചേക്കു പോകുന്നതും 491 10920 

റാധമ൯റ വിഷയവിര.്തിയും ഏകാന്തവാ 

സധ്യം 



മ ള് .. 

ഏകാന്തത്തിലിരിക്കുന്ന രാമനെറ സഥീപ 

ത്തുവന്ന കൌസല്യ, ഞാനമുപദേശിക്കേണ 47 
മെന്നു രാമനോടു ചെയ്യുന്ന പ്രാത്ഥന 40 

രാമന് കൌസല്യയോടുപദേശിക്കുന്ന മോ 

ക്ഷമാരഗങ്ങളും ഭക്തിമാരഗത്തിനെറ ശ്രൈ 20 

ഘ്യ്യവും 30 

ഭക്തിക്കും ഭകതന്മാക്കമുകദ ബഫവിധത്വ 60 
വും സാരൂപൃൃമുക്തിക്കുള്ള ഉപായകഥനവും 4 

ടി] ൬൬൯ 
കൌസല്യാദികളുടെ പരഗതിലാഭം 

ഹഫടാം സരഗം 

മാതുലനായ യുധാജിത്തിന്െറ ആഹ്വാനം 
അനാസരിച്ച്, രാമകല്ലനപ്രകാരം പോയ ഭര 
തന് ഗന്ധര്വനായകന്മാരെ വധിച്ചശേഷം ര 
ണ്ടു പുരങ്ങറം നിര്മിച്ച രണ്ടു പുത്രന്മാരെയും ഓ 
രോന്നില് അഭിഷേകം ചെയ്യിട്ടം രാമസമീപ 
ത്തില് വന്നതു് ] 

രാമകല്ലനപ്രകാരം പടിഞ്ഞാറെ ദിക്കിലേ 
ക്ക പോയ ലക്ഷ്കൂണന് ഭില്ലന്മാരെ വധിച്ചശേ 
ഷം അവിടെ നഗരങ്ങറം നിര്മിച്ച്” പുതരന്മാ 
രെ അഭിഷേകം ചെയ്യിട്ട്” രാമസന്നിധിയില് 
വരുന്നതു് 2 
കാലനെറ ആഗമനം 9 
കാലന് ലക്ഷ്ൂണനോടട തന്െറ വരവിനെ 

രാമനോടറിയിപ്പാ൯ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ലക്ഷ്മ ) 
നി തും 1() 

കാലനെ സ്വസമീപപത്തു ക്രട്ടിക്കൊണ്ട വരു 
വാന് ലക്ഷ്മൂണനോടു രാമന് പറയുന്നതു 1.19 

കാലനെറ പ്രവേശം, രാമന് ചെയ്യുന്ന സ 
ല്കാരം ആഗമനകാരണത്തെക്കുറിച്ചളക 
ചോദ്ലം 

1] 919 
ചോദിക്കപ്പെട്ട കാലന് രാമനോടു പറയുന്ന 

വാക്യം 
10515 

10211099 

1029_ 10697 

102/- 1634 

1 0694 - 1039 

10901039 

1090. 1049 

1042 

1042 10459 

02510644) 

1044 

10441042 



150, 

കാലവചനം അനുസരിച്ച' ആരെയും പ്ര 
ലേശിി പ്പിക്കാതിരിപ്പ ാന് രാമന് ലക്ഷ്യ ണനോടു 

ചെയ്യുന്ന കല്ലന ന്റ. 81 

കാലന് പറയുന്ന ആഗമനപ്രയോജനം 99% 

രാമന് കാലനോടു പറയുന്ന മവപടിയും 
ആയവസരത്തില് ദുവ്വാസസ്സിനെറ രാജ 
ദ്വാരാഗമനവും ടി 9020 

രാമനെ കാണേനണേമെന്നു ടല്യാസസ്സ്സ് ലക്ഷ്മ 
ണനോടു പറയുന്നതു് 41 

അല്ലം സമയം ക്ഷമിക്കേണമെന്നു' ലക്ഷ്മണ 
൯ ചെയ്യുന്ന പ്രാത്ഥന 4.9_ 49 

മുവ്യാസസ്സിന്െറ ക്രോധവും, വംശനാശഭീത 

നായ ലക്ഷ്മണന് രാമസന്ന'ധിയില്ചെന്ന്' മു 

നയുടെ ആഗമനത്തെ രാമനോട്ട പറയുന്നതു് 44.40 

കാലനെ ഞ്ഞെയച്ച രാമന് വ് ൭ന പറഞ്ഞയച്ച രാമ൯ മുവ്യാസസ്സി 
ം [ര്] 1] 

നെ സല്കരിച്ചു ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം 4 49 
[॥ ! 

ദുവ്യാസസ്റ്റിന്െറ പ്രറത്ഥനാസസരണം ഭോജ 

നം നല്കിയതിനെ സ്വീകരിച്ച മന! സ്വാശ്ര 

മത്തിലേക്കു പോയത് 49൭8 

ലക്ഷ്മൂണനെക്കുറിച്ച രാമന്നുണ്ടായ ദുഃഖവും 

രാമനോടു ലക്ഷ്മണന് പറയുന്ന വാക്യവും 547 

ലക്ഷ്മുണവാക്യമനുസരിച്ച രാമന് മന്്രിമാരെ 

വരുത്തി വൃത്താന്ത മറിയിക്കുന്നതു 28-59 

പുരോഹിതന് മുതലായവർ ധമ്മസംരക്ഷ 

ക്കുവേണ്ടി ലക്ഷൂണനെയുപേക്ഷിപ്പാന രാമ 

നോടുചെയ്യുന്ന ഉപദേശവും, രാമന ലക്ഷണ 

സ്വഗഹ 

00-04 
നെയ്യ പേക്ഷിക്കുന്നതും, ലക്ഷ്മൂണന 

ത്തില് പ്രപേശിക്കുന്നതും 

സ്വഗഹത്തില്നിന്നു സമയൂനദിയില് പ്രവേ 

സ്വദേഹത്തെയു പേക്ഷിക്കു 

0870 
ശിച്ച ലക്ഷ്മൂണ൯ 

ന്നത് 
ഇന്ദ്രന ലക്ഷ്ൂണനെ ശരീരത്തോടുക്രടെ സ്വ 

രഗത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതും ദേവഷി 

10451040 

1040-20) 

1020-05 

10211022 

യി] 102 

1052-10 

10551054. 

10541025 

1020-02 

9/-1020 

1020-00) 



പി 

കറം ലക്ഷ്മണനെ പൂജിക്കുന്നതും, അവനെ കാ 

ണ്മാന് ബ്ൃഹ്മാദികറം വരുന്നതും 6... 72 

ഒമ്പതാം സരഗം, 

ലക്ഷ്മണനെ ഉപേക്ഷിച്ചതിനാല് ദൂഭഖിത 

നായ രാമന് ഭരതനെ അഭിഷേകം ചെയ്യ് ല 

[ഴു 

പുരവാസികളടെ മുഖം ി 

ചി 
ക്ഷകുണനോടുട ചേരേണമെന്നു പറയുന്നതു 

ഭരതനെറ മോഹാലസ്യവും, കുശലവന്മാരെ 

രാജ്യത്തിലഭിഷേകം ചെയ്യേണമെന്നും രാമ 

നോടുക്രടെ ഗമിപ്പാ൯ അനുപദിക്കേണമെന്നും 
ഭരതന് ചെയ്യുന്ന പ്രാത്ഥനയ്യം 4.__ 

പ്രമകറം ചെയ്യുന്ന പ്രാത്ഥനയും രാമാനുവാ 

ദവും 814. 

കുശലവന്മാരുടെ പ്രസ്ഥാനം 1 
ശര്രുഘ്യനെ വരുത്തുവാന് ദൂതന്മാരെ ആയ 

ക്കുന്നതും ശര്രുഘയസമീപത്തുചെന്നു ദൂതന്മാര് 
പറയുന്നതും 1.19 

വൃത്താന്തമറിഞ്ഞെ ശതുഘ്യന് മധുരയിലും വി 
ദിശയിലും പുത്രന്മാരെയഭിഷേകംചെയാ രാമ 
സന്നിധിയിലേക്കു വരുന്നതു ലു ചടി, 

അഃയാധ്യയിലെത്തിയ ശരരുഘ്യന രാമനോ 
ടചെയ്യുന്ന പ്രാത്ഥനയും രാമന് ചെയ്യുന്ന അ 
നുവാദവും 22-29 

വാനാരാക്ഷസന്മാരുടെയും ടഷികളുടെയും 
ആഗമനവും, രാമനോടൊരുമിച്ചു പോവാന് 
സമ്മത ക്കേണമെന്നുള്ള അവരുടെ പ്രാത്ഥ 
പി 

209) 

സ്വരാജ്യം പരിപാലിച്ചിരിക്കേണമെന്നു രാ പം 
മന് പിഭിീഷണനോടട ഒെയ്യയുന്ന ഉപദേശവും, 
ജാംബവാനോടുടം ഹനമാനോടും, തന്നോടുക്ര 

ടെ വരാതെയിരിക്കേണമെന്നു പറയുന്നതം 3034. 
രാമന് തി ഉസ്൪ മന് പറ്തേതനുസരിച്ചു വസിഷ്ടര് ചെ 

യ്യുന്ന പ്സ്ഥാനോചിതകമ്മം 38. 936 

] 000-1001 

1 001-1002 

1002 

10021009 

1003. 1000 

100100 

100 _1605 

10051009 

1000 1000 

10/0_10/02 

1 0/2 | 076 

0/0 1005 



പം 

രാമാദികം നഗരത്തില് നിന്നു പോകുന്നതു 97_8990 
സഹോദരന്മാരോടുക്രടെ പോകുന്ന രാമ 

മന്റ പിന്നാലെ പെരരന്മാരും ബ്രാഹ്മണാദി 
കളും പോകുന്നതു 40 44 

എല്ലാവരും രാമനെ അനുഗമിക്കയാല് അ 
യോധ്യയുടെ ത്തുന്യാവസ്ഥ 45 

രാമാദികഠം സരയൂനദീതീരത്തില് പ്രവേശി 
ക്കയും ബ്ൃഹ്മാദികറം അവിടെ വരികയും ചെ 

ടി യ്യയന്നത 20 49 
ബ്ൃഷ്മപ്രാത്ഥനാ 0-9 

രാമന്, വിഷ്ണുസ്വരൂപത്തെ ധരിക്കുന്നത് 24 

ലക്ഷ്മണന് ആദിശേഷനം,; ഭരതശത്രഘയന്മാ 

൪ ചക്രവും ശംഖവും, സീത ശ്രീദേവിയും, ആ 

യതും, വിഷ്ണുവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ട് ബുഹ്മാദിക€ം 

ചെയ്യുന്ന സ്തൂതിയും 55-90 
രാമനെ അനുഗമിച്ച വാനരാദികഠംക്ക്” രാ 

മകല്ലനപ്രകാരം ബ്രഹ്മാവു കല്ലിച്ചുകൊടുക്കുന്ന 

പുണ്യലോകം . ൭985-61 

വാനരന്മാരും രാക്ഷസന്മാരും, പൂര്വരൂപ 

ത്തെ ധരിക്കുന്നതും, മനുഷ്യന്മാർ സരയൂനദീജ 

ലത്തില് ശരീരത്യാഗം ചെയ്യു പുബ്ദലോക 

ത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതു 696: 
അധ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിനെറയും, അതിനെ 

പഠിക്കുകയും കേഠക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്െറ 

യും മാഹാത്മ്യകീത്തനം 80-40 

1042-10 

10401099 

1052-1099 

1055-10 
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109/-1035 
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ഓം നമോഭഗവതേ 

ശ്രിരാമ ചന്ദ്രായ 
ഥം 

ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം (ലങ്കാകാണ്ഡം). 

ഒന്നാംസര്൪ഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച. 

1. യഥാവല് ഭാഷിതം വാക്യം ശ്രത്വാ രാമോ ഹനൃമതഭഃ 
ഉവാ ചാനന്തരം വാക്വം ഹഷേണ മഹതാവ്ൃതഭ. 
്ി 0 ഹി 

ജെ: ല് 
യഥാവത് ടയഥാത്ഥമായിട്ട്', ഭാഷിതം ഭാഷിക്കപ്പെട്ട_പറയപ്പെട, 
ഹത്ൃമതഃ-ഹനുമാനന്െറ, വാക്യംടവാക്ൃത്തെ_-വചനത്തെ, ശ്രുത്വാ 

രി 
ൺ ശ്രവിച്ചിട്ടു്_ കേട്ടിട്ട്”, മ്ഹതാടമഹത്തായ-ഉല്കൃഷ്ടമായ, ഹഷേണം 

ഹഷത്താല് സന്തോഷത്താല്, ആവ്ൃതഃ- ആവരിക്കപ്പെട്ട-വ്യയാപിക്ക 
പ്പെട്ട, രാമഭകരാമന്, അനന്തരംട അതില്പ്പിന്നെ, വാക്യംടവാക്ൃത്തെ, 
ഉവാചടവചിച്ച- പറഞ്ഞു. 

ശ്രീമഹാദേവനരു€ംചെയ്യു. 

ലങ്കയില് പ്രവേശിച്ച്” നടത്തിയ പരാഭമസചം ത്തികട്ടെ പ്ര; ലു ട്: പരാക്രമസൂചകപ്രവൃ ക൭ഒതു 
പരമാത്ഥമായി പറത്തെ ഹനുമാനെറ വാക്കുകേട്ടപ്പോറം ശ്രീരാമച 
ന്രഹൃദയത്തില് പരമസന്തോഷം നിറഞ്ഞു. ഹനുമാന്െറ കമ്മകശല ടി | തയും, സീതയുടെ വൃത്താന്തവും അറിക്താക്ാ രാമസന്തോഷകാര 
ണം. സനൂഷ്ടനായ രാമനതില്പ്പിന്നെയിങ്ങിനെപറഞ്ഞു. 

2. കായ്ക്കും കൃതം ഹനുമതാ ദേപൈരപി സുദുഫ്യൃരം 
മനസാപി യഭന്യേന സ്തത്തും ശക്യം ന ഭൂതലേ. 

ദേവൈ ] ത്ത ചു ശ്വ (൭ ത്ത 1 ി 

വൻ ദേവന്മാരാലും, സഘം പ്രയാസപ്പെട്ടാലും ചെ യാന സാധിക്കാത്തതായ, കായ്്യം പ്രവൃ ത്തി, ഹനുമതാടഹനുമാനാല്, ക ; ക പ 
റ 

തംടചെയയപ്പെട്ടു, യത് ടയാതൊന്ന്, ഭൂതലേടഭൂതലത്തില്, അന്വ നട അമ്യ്യനാല്, നസാം മനസ്സുകൊണ്ട്, ന്തൃത്തും അപിടസ്കരിപ്പാന് ( ക നി 
തി റം പോലും, ന ശദ്ധ്യംടകഴിയുന്നതല്ല. £ 

ദേവന്മാര്ക്ൂടെ എത്രതന്നെ പരിത്രമിച്ചാലും ചെയഷ്ണാ൯ു കഴിയാ ത്ത പ്രവത്ത്ക ൨നരമാഠപ് ര്റ്ാപ, ച 
പ്രവൃ ൭ ഹനുമാന് ചെയ്യിരിക്കുന്നു. ഹന്മാന് റടുത്ന്തിയയാ 
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യ ആ കായ്യം അമ്പയന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിപ്പാന്പോലും കഴിക 
യില്ല. അതുകൊണ്ടു” ഹനുമാന്നു് തുല്യനായ മഹാവീരന് ലോകത്തിലി 
ല്ലെന്നഭിപ്രായം. മഹല്കായ്യയത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതാണ്” മഹാമന 
സതയുടെ ലക്ഷണമെന്നു് രാമന് സുഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

3. ശതയോജനവിസ്തി്ല്റും ലംഘയയേത് കുട പയോനിധിം 

ലങ്കാംച രാക്ഷസൈര്ഗുപ്ലാം കോവാ ധഷയിതും ക്ഷമ 
൭ ര് 

ശതയോജനവിസ്ലിണ്ണും-നൂ൨൪യോജന വിസ്താരമുള്ള, പയോനിധിം- 

സമുദ്രത്തെ, കട- ഏതൊരുവന്, ലംഘയേത് ടലംഘിക്കും- ചാടിക്കട 

ക്കം, രാക്ഷസൈടഭടരാക്ഷസന്മാരാല്, ഗുപ്താംട ഗോപനംചെയ്യപ്പെടു 

൬൩൨രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന, ലങ്കാം ലങ്കയെ, ധഷയിതുംടധഷിക്കുവാന്_ത 

കക്ടവാന്, കഃം-ഏതൊരുവന്, ക്ഷമഃംസമത്ഥ൯. 

ഹനുമാന് മഹാവീരനാണെന്നു സൂചിപ്പിച്ചതിനെ പ്ൃതിപാദിക്കു 

നു._നതൂ൨യോജന൨നാ൯ൂ൨. നാഴിക_ നീണ്ടുകിടിക്കുന്ന സമുദ്രത്തെ, 

ഹനുമാനല്ലാതെ മഠേഠതൊരുവന്ന് ചാടിക്കടക്കുവാ൯ കഴിയും. മഹാ 

പരാക്രമികളായ രാക്ഷസന്മാര് നാലുഭാഗത്തും കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന ലങ്ക 
) ടു ്ു ്ു 

യെത്തകത്തുകമുയുവാ൯ സാമത്്ൃമുക്മവ൯ ആരുണ്ട * 

4. ഭൂത്യകായ്യം ഹനുമതാ കൃതം സര്വമശേഷതഃ 

സുഗ്ഗിവസ്വയദ്ദശോ ലോകേ നഭൂതോ ന ഭവിഷ്യതി 

സുഗ്രീവസ്യ-സഗ്രീവനന്െറ, ഭത്വകായുംഭത്ൃപ്രവൃത്തി, സര്വംടമുഴവ 

നും, അശേഷതഃടഉയനം വരാത്തവിധ ത്തില്,ഹനുമതാടഹനുമാനാല്, 

കൃതം ചെയ്യപ്പെട്ടു, ഇഈയദുശഃ - ഇപ്രകാരമുള്ള വന്, ലോകേടലോക 

ത്തില്, ന ഭൂതഃടഭവിച്ചിട്ടില്ല, ന ഭവിഷ്യതി ഭവിക്കു യില്ല. 

സുഗ്ഗീവനന്െറ ഭൂത്യനെന്ന നിലയില് ചെയ്യേണ്ടതായ കായ്യം മു 

ഴുപനും, അലവും കുറവുവരുത്താതെ, ഹനുമാന് ചെയകഴിഞ്ഞു. ഈ 
൮ 

മാതിരി ഭൂത്യ൯ ലോകത്തില് ഇതിന്നുമുമ്പേയണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനിമേല് ഉ 
റ ് ം 10 ൬ ി 2] ൭; (കീ 

ണ്ടാകയ്യമില്ല. ഹനുമാന്നു സദ്ൃശനായിട്ടു, ഹനുമാന് ലി മു 
ളം] ല പി 

ററാരുമില്ലെന്നും, ഹനുമാനെ ഭൂത്ൃനായിട്ട് സിദ്ധിച്ചത് സഗ്ഗീവനെറ 
റ്പ 

മഹാഭാഗ്യമാണെന്നും, രാമവാക്ച്യാഭിപ്രായം. 

സ്വാമികായ്യുത്തെ, സ്വന്തംകായ്ക്യമെന്നു കരുതി സ്നേഹത്തോടും 

ശ്ൃദ്ധയോട്ടം നിവത്തിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമളത്യലക്ഷണം. സഖ്യംചെ 
ളി 

ു മ വധിച്ച് സുഗ്രീവനെ കിഷ്ക്കിസ്ധയില് രാ യമു സമയത്തില് വാലിയെ വധിച്ചു സുഗ്രിവട൦ ി 

ജാവവാക്കി വൃുറഴിക്കാമെന്നു ചെയ്യൂ പ്രതിജ്ഞയെ പരിപാലിച്ച രാമന്നു 



ഒന്നാം സഗ്ഗം 915 

സൃഗ്ഗീവ൯ ചെയ്യേണ്ടതായ സിതാന്വേഷണകായ്മും വേണ്ടവിധം സാ 

ധിച്ചതര് ഹനുമാനാക്യാത, സൃഗ്രിവന്നുക്ക ബഹുഭ്ൂത്യന്മാരില് പ്രാധാ 

സ്യം ഹനുമാന്നാണെന്നു കാത്തുകാരണസഹിതമ്ുറപ്പിച്ചു. സ്വാമിയില് 

നിര്പ്യാജസ്സറേഹവും, അതിനെ അനുസരിച്ചു് പ്രവൃത്തിപ്പാനുകൂള പരാ 

ക്രമവും യോജിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൃത്യന്മാർ ലോകത്തില് സുലഭമല്ല. അഖ്പ 

കാരമുള്ള ഭൃത്യന്മാരെ ഭാഗ്യവശാല് സിദ്ധിച്ച രാജാക്കുന്മാക്ക്' സാധി 

പയാന് കഴിയാത്ത കായ്ക്യം ലോകത്തിലില്ല. ഹനുമാ൯ നിമിത്തം, സ 

ഗ്രിവനെറ പ്രതിജ്ഞ സഫലയായെന്നുക്രടെ രാമന് സൂ.്ചിപ്പിച്ച. 

5. അഹംച രഷുവംശശ്ച ലക്ഷ്മണതശ്ച കപീിശ്വര$ 

ജാനക്യാ ദരനേനാദ്യ രക്ഷിതാസ്മോ ഹന്മതാ. 

അഹം,ചട ഞാനും, രഘുവംശഭചടരഘുവംശവും, ലക്ഷ്മൂണഃ ചം ലക്ഷ്മ 
ണനും, കപീശ്വരഃവാനരരാജാവും, അദ്യ ഇപ്പോഠം, ഹന്തുമതാംഹ 
നുമാനാല്, ജാനക്യയാഃജാനകിയുടെ, ദരനേനംദശനം നിമിത്തം, ര 
ക്ഷിതാഃ സ്തൂഃ-രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായ് ഭവി ലു. 

സീതയെക്കണ്ടുവന്ന ഹനുമാന്, ഇപ്പോഠം എന്നെയും, രഘുവംശ 
ത്തെയും, ലക്ഷ്മണനെയും, സുഗ്രിവനെയും, രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സാരം കുറെക്രടെ സ്ുഷ്ടമാക്കാം:__ശത്രവിനാല് അപഹരിക്ക 
നി & മി ി പ്പെട്ട ഭായയയായ സീതയുടെ ശരിയായ വൃത്താന്തം അറിയുവാന് സാ 

ധിക്കാതെവന്നാത്, പര്ീപ്രണയത്തിന്ുും രഘുവംശോല്പത്തിക്കും 
സമുചിതമല്ലാത്തതായിത്തീരുന്ന ജീവിതം ചിരകാലം എന്നില് നില ] ി നില്ല്ലകയില്ല. എനെറ ജീവിതം പെടെന്നവസാനിക്കും. രാജ്യത്തിന്ന 

ക് വകാശ്യായ പുത്രന് എനിക്കിപ്പോളില്ലാതിരിക്കയാല്, ഉ ചിതനായ 
ഃ [ര] രാജാവില്ലാത്തതുകൊണ്ടു്” രഘുവംശവും നശിക്കും. ജ്യഷ്ഠഭാതാവായ 

ലു 
എനെറ അകാലമരണം നിമിത്തം ലക്ഷ്മണനും, അതഠിയുന്ന ഭരതശത്രു 
ഘന്മാരും മരിക്കും. അങ്ങിനെയും രഘുവംശത്തിന്നു നിശേഷം നാശം 

ശര സംഭവിക്കും. പ്രതിങഞാപരിപാലനത്തിന്നശക്തനായ സുഗ്രീവനും പി 
൭ ിക്കയ ട് ം 
ന്ന ജീവിച്ചിരിക്കയില്ല. അതുകൊണ്ടു , ഇത്രത്തോളം ഭയങ്കരമായിവരാ 
വുന്ന ആപത്തില്നിന്ന്' ഞങ്ങളെയെല്ലാം രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഹനുമാന് 
അത്വത്തമ ത റ ു) ളം മഭൂത്യനതന്നെ. ഏതൊരുവന്റെ ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ബഹു 
ജന ) വാ; യ 0 

പത്ത്ിന്നെന്നു മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്നൊട്ടാകെ ഹിതമായിഭവിക്കുന്ന 
വോ അവന്തന്നെ അതൂല്കൃഷ്ഠണനായ പുരുഷന്. അതുതന്നെ ഉത്തമ 
കമ്മം എന്നുള്ള ധമ്മരഹസ്ധപ൭ റ 0 ത്ത രാമ ) ൯ സുചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 
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അഭദ്ധ്യാത്മരാമായണകത്താവവ്', ഈ ഘട്ടത്തില് വാല്യവീകിയുടെ 
അഭിപ്പാ ൭൫0 ഭിപ്രായത്തെ സമ്പയണ്ണ്ുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങകിലും, വാല്ലികി കു 
റെക്രൂടെ സ്തുഷ്ണമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനെ താഴെ കാണിക്കാം; 

കൃതംഹനുമതാകൃത്യം സുമഹല്ഭവിവിശൃതം 

മനസാപിയദന്വ്വേന ദുഷ്ടരംസ്വാല്ധരാതലേ 
നഹിതംസംപ്രപശ്യാമി യഃ പ്പവേത മഹാര്ണവം 
അന്ധത ഗരുഡാദ്വായോരനൃതൂചഹന്മതഭ. 

ഹനുമാന് സമുദ്രം ചാടിക്ക ടന്നതിനെപ്പറഠറി വാല്ലീകി രാമനെ 

ക്കൊണ്ടു പഠയിക്കുന്നതിങ്ങിനെയാണ്. ഗരുഡന്നും വായ്ുവിന്നും ഹനു 

മാന്നുമല്ലാതെ മററാക്കും സമുദ്രം കടക്കുവാന് സാധിക്കുന്നതല്ല. അതി 

നാല് സമുദ്രലംഘനം നിമിത്തം ഹനുമാന്നു ലഭിച്ച കീത്തി ലോകമു 

കുള കാലത്തോളം നില നില്ല. 

ദേവദാനവയക്ഷാണാം പതഗോരഗരക്ഷസാം 

അപ്രധൃഷ്യാപുരീസാഹി രാവണേന ലപാലിതാ 

ഗുപ്ലാടുര്ഗാഗിരേര്മുഭ്ധ് നി പീരേണൈകേനധഷിതാ 

ഏവംവിയ്യബലോപേതോ നസമഃ സ്യാദ്ധതൂമതഃ. 

ലങ്കാപുരിയെ ദേവദാനവാദികഠക്കുക്രടെ ആക്രമിപ്പാ൯ സാധി 

ക്കയില്ല. പാലകന് ത്രിലോകകണ്ടകനായ രാവണന്. നില്ല്യന്നതു പര 

വതമൂര്ദ്ധാവില്. ചുറം സമുദ്രം. ഇത്രത്തോളം ദുര്ഗമായ പുരിയെ 

നിഷ് പ്രയാസം അതിക്രമിച്ച' നശിപ്പിച്ച ഹനുമാന്നു ബദ്ദശനായ വീ 

രന് മറെറാരുവനില്ലെന്ന് ലങ്കാപുരിയെ ആക്രമിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് രാ 

മന് പറയുന്നു. 

ഭൂത്വകായ്യംഹനുമതാ സുഗ്രിവസ്വകതംമഹത് 

സുസംവിധായസ്വബലം സദ്ദശംവിക്രമസ്യച 

യോഹിഭ്ൂത്്യോനിയു ക്തഃ സന്ഭര്൪ത്രാകര്മണിദുഷ്ടരരേ 

കുയ്യ്യാത്തദ നരൂപംഹി തമാഹുഃ പുരുഷോത്തമം 

യോഭൂത്യഃ പരമംകായ്യം നകയ്യാന്നൃ പതേ പ്രിയം 

സര്വോദല്പുക്തഃ സമത്വോഹി തമാഹുഃ പുരുഷാധമം, 

തനറെ ബലത്തെയും പരാക്രമത്തെയും വേണ്ടവിധം ഉപയോ 

ഴ ി [ര] ി 
1 

ഗിച്ച ഹനുമാന് സുഗ്രീവനന്െറ ഭത്യനെന്ന നിലയില് മഹല്കായ്്യം 

സാധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രം പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കാതെ ലോക 

ത്തില് സാമാന്യേന ഉത്തമാധമഭത്യലക്ഷണത്തെഴ്ടെ വാല്ലീകി രാ 
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മമുഖേന വെളിപ്പെടു ത്തുന്നു. ദുഷ്ഠരരമായ കായ്യൃത്തില് സ്വാമിയാല് 

ഏപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏതൊരു ഭൂത്യന്, അതിന്നനുരൂപമായി പ്രവൃത്തിക്കു 

നുവോ അവനെ ലോകത്തില് സല്പുരുഷനെന്നു' മഹാന്മാര് പറയു 

ന്നു. യാതൊരു ഭൂത്യ൯ രാജാവിന്െറ ഉല്കൃഷ്ണമായ കായ്യത്തെ തന്െറ 

ശക്തിയെ മുഴവനും ഉപയോഗിച്ചുത്സാഹിച്ച്' സാധിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നു 

വോ ത്രവനെ ലോകത്തില് അധമനെന്നും പറയുന്നു. ഇത്രയം പഠ 

ഞ്ഞെതില് നിന്ന്, ഉത്തമഭത്യധര്മാനുഷ്ഠാനം മഹാപുരുഷലക്ഷണമാ 

ണെന്നു” വാല്ലികിയും വ്യാസരും, അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ധ 

രിക്കാം. 

6. സര്വഥാ സുകൃതം കായ്യം ജാനക്യ്യാഴ പരിമാര്ഗണം 

സമുദ്രം മനസ സ്ത്ൂത്വവാ സിദതീവ മനോമമ. 

ജാനക്യാട- ജാനകിയുടെ, പരിമാർര്ഗണം-അ്ഥന്വേഷണരൂപമായ, കാ 
യ്യും പ്രവൃത്തി, സര്വഥാടസര്വവിധത്തിലം, സുകുതം-സഖമായനു 
പലിക്കപ്പെട്ടു, സമുദ്രം-സമുദ്രത്തെ, മാന സ്കത്വാട, 
സ്തരിച്ചിട്ട്, മമംഎനെറ, മനഃ മനസ്സ്, സീഭതി ഇവകതള അന്നതു സ, 

പോഷമെയിരിക്കുന്നു. 

സീതയെ അന്വേഷിച്ചറിയേണ്ടതായ മ ഹല്കായ്യയം എല്ലാവിധ 
ത്തിലും സമുചിതനിലയില് ക്ലേശംക്രടാതെ ഹനുമാന് കി; 
ഞ്രു. മഹല്കമ്മം നടത്തിയ ഭൃത്യനെ സന്മുഖമായിട്ടുതന്നെ ടു 
അഭിനന്ദിച്ചാനന്ദിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള രാജവീതിയെ പ്രവൃത്തി 
ദ്വാരാ കാശിക രാമന് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായ സമുദ്രസന്തരണ 
ത്തെക്കുറിച്ചാലോചിപ്പാന് ഭാവിച്ചു പറയുന്നു:__സമുദ്രത്തെ മനസ 
പന്പ തളച്ച എന്നെ ബാധിക്കുന്നതൃപോലെ 
ത്തോന്നുന്നു. 

ന് നക്രത്ഥഷാകിണ്ണും സമുദ്രം ശതയോജനം 
ലംഘയിത്വാ രിപും ഹമ്പ്യാം കഥം ദ്രക്ഷ്യാമിജാനകീം. 

നക്രത്ഥഷാകിര്ണംനക്രങ്ങളും(മുതലകര്ംുത്ധഷങ്ങളും (മത്സ്യങ്ങള്) 
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും, ശതയോജനം_ ൭൨ യോജന പരപ്പക്ളതുമായ, 
സമുദ്രംംസമുദ്രത്തെ, ലംഘയിത്വാട ലംഘിച്ചിട്ട് കടന്നിട്ടു പി 
പൂവിനെ - ശരൂവിനെ, കഥം ഹന്പ്യാം-എങ്ങിനെ ഞാന് ഗള് 
നകീംട ജാനകിയെ, കഥംദ്രക്ഷ്യാമിട- എങ്ങിനെ ഞാന് ദിക്കും 

രാമന്െറ മനോവി ചാരത്തെ സൃഷ്ഠടമാക്കുന്നു; മുതലകളും, 

ജയാ 

ത്രി 



910 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

മിംഗലാദിമഹാമത്സ്യങ്ങളും നിറത്തിരിക്കുന്നതും, ൨ യോജന വി 
സ്യാരമുള്ള തുമായ സമുദ്രത്തെക്കടന്നു', ശത്രുവായ രാവണനെ വധിപ്പാ 
നും, സീതയെക്കാണ്മാനും, എങ്ങിനെ സാധിക്കും? ഈ രണ്ടു കായ്യം 
സാധിക്കേണമെങ്കില് സമുദ്രം കടക്കുകതന്നെ വേണം. അതിന്നെത്തു 
പായമെന്നായിരുന്നു രാമന്നുണ്ടായ വിചാരം. 

ട. ശ്രുത്വാതുരാമവ ചനം സുഗ്രീവഃ പ്രാഹ രാഘവം 
സമുദ്രം ലംഘയിഷ്യ്യാമോ മഹാനക്രത്ധഷാകുലം. 

രാമവചനംടരാമവചനത്തെ, ശ്രുത്വാ തുടകേട്ട ഉടനെ, സഗ്രിവഃംസു 
ന 

ഗ്രീവന്, രാഘവം ടരാഘവനോട്ട്, പ്രാഹംപറഠറഞ്ഞു, മഹാനക്രത്ഥഷാ 
കുലം ഭയങ്കരങ്ങളായ നക്രങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, സ 
മുദ്രംട സമുദ്രത്തെ, ലംഘയിഷ്യ്യാമഭംനമ്മറംക്കു ലംഘിക്കാം. 

രാമന് പറഞ്ഞതു കേട്ട സുഗ്രീവന് പറഞ്ഞു:__പ്രാണികളെ അ 
പായപ്പെടുത്തുവാന് മതിയായ മുതലകളും മത്സ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നുവെങ്കിലും സമുദ്രത്തെ അതിക്രമിക്കുവാന് നമ്മക്കു സാധിക്കാ 
 തിരിക്കയില്ല. 

9. ചലങ്കാം ല വിധമിഷ്യാമോ ഹനിഷ്യ്യാമോദ്യയ രാവണം 
ചിന്താം തൃജരഘുത്രേഷ്ഠ! ചിന്താകായ്യവിനാശിനീ. 

ലങ്കാം ചംലങ്കയേയും, വിധമിഷ്യാമട-നമ്മ0ം തകക്ടം, അദ്രാവ 

ണംടഇപ്പോഠം രാവണനെ, ഹനിഷ്യാമഃനമ്മ€ം ഹനിക്ഷം, രഷുത്രേ 

01 ഹേ രഘുപതേ! ചിന്താംട ചിന്തയെ, തൃജംത്ൃജിച്ചാലും, ചിന്താം 

വിചാരം, കായ്യുവിനാശിനീടകായ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. 

ലങ്കയില് പ്രവേശിച്ചതിനെ നശിപ്പിക്കുവാനും ഇപ്പോത്തന്നെ 

രാവണനെ ഖധിപ്പ്ാനും നമ്മക്കു സാധിക്കും. ഹേ രഘുപതേ! ഈ 

കായ്യം എങ്ങിനെ സാധിക്കുമെന്നുളള വ്യാകുലതയെ വെടിഞ്ഞാലും. 

മനസ്സിന്െറ തളച്ച കായ്യുത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. 

മം നേരിടടമ്പോഴം, മല്യ; തോന്നിയെന്നു 

വരാം. ഉടനെ അതു പരിഹരിച്ച് സ്വാമിയെ ഉത്സാഹയുക്തനാക്കു 

വാന് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതു് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ധമ്മമാണെന്നുകൂള രാജ 

നിതിരഹസ്വത്തെ സുഗ്ഗീവമുഖേന കവി സ്ൂഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

വാല്യീകിയും ഇങ്ങിനെതന്നെ പറയുന്നുവെന്നു കാണിക്കുന്ന പ 

ദൃങ്ങം: -- & 

തദലംശോകമാലംബ്്യ കോധമാലംബ്യരാഘവ! 

ഓമേസമത്ഥാഃ ശുരാശ്ച സര്വേവൈഹരിയൂഥപാഃ 
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[മി 

ത്വല്പ്രിയാത്ഥം കൃതോത്സാഹാഃ പ്രവേഷ്ട്രമപിപാവകം 

ഏഷാം ഹഷേണജാനാമി തക്കശ്ചാപിദ്ദഡ്ോമമ. 

ഹേ രാമ! ദുഃഖവും ക്രോധവും ആശ്രയിച്ചിട്ട ഫലമില്ല. കായ്യം 

സാധിപ്പിക്കുവാന് സമത്ചന്മാരും ശരൂരന്മാരുമായ വാനരന്മാർ അങ്ങേ 

ക്കുവേണ്ടി തീയ്യില് ച്ചാടുവാന് ക്രടെ ഒരുക്കമുള്മവരും അങ്ങയുടെ പ്രീ 

തിക്കായെത്തുചെയ്ത്കാനും ഉത്സാഹമുള്ള വരുമാകുന്നു. വ; സമത്ഥ 

വുമായ സൈസ്പ്യം സ്വാധീനത്തിലുള്ള സ്വാമിക്കു സാധിപ്പാ൯ കഴിയാ 

ത്ത കായ്യം യാതൊന്നുമില്ലെന്നാണ് വാല്യീകി സുഗ്രിവമുഖേന സുഷ്ണമാ 

ക്കിയിരിക്കുന്നത്.. എങ്ങിനെ സാധിക്കുമെന്നുമുമ രാമശങ്കയെ, സൈമ്പ) 

സഹായത്താല് സാധിക്കാമെന്നുകൂള മ൨പടി പറഞ്ഞ്, സുഗ്രീവന് പരി 

ഹരി ച്ചിരിക്കുന്നു. 

10. ഏതാ൯ പശ്യ്യ മഹാസത്വാന് ശുരാന് വാനരപുംഗവാന്൯ 
ത്വല് പ്രിയാത്വഥം സമുഭ്ലുക്താന് പ്രചേഷിടടമപി പാവകം 

ത്വല്പ്രിയാത്ഥംഅങ്ങയുടെപ്രിയത്തിന്നായ്യ്ോണ്ടു്, പാവകം അപ്പി” 
അഗ്നിയേയ്യം, പ്രവേഷ് ടുംടപ്രവേശിപ്പാന്, സമുദ്യക്താന്-ഒരുങ്ങിയി 
രിക്കുന്നവരും, മഹാസത്വാ൯൭ മഹത്തായ ബലമുള്ള വരും, ശൂരാന് 
പ്രവത്തിപ്പാ൯ സമത്ഥന്മാരുമായ, ഏതാന് വാനരപുംഗവാന്ടഈ 
വാനരഭത്രേഷ്ടന്മാരെ, പശ്ചട കണ്ടാല്യം. 

അങ്ങയുമുട പ്രീതി സമ്പാഭിപ്പാന് തീഷ്യില് ചാടുവാ൯പോലുമൊ 
രുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരും, എന്തു കഷ്റം നേരിട്ടാലും തളച്ചയില്പ്പെടാതി 
രിക്കുവാന് മതിയായ മനഃസ്ഥൈയ്യവും, അതിനെ അനുസരിച്ചു” പ്രവൃ 
ത്തിപ്പാനമുല ദേഹബലം പ്രവൃത്തിസാമത്വ്ൃവുമുളള വരുമായ ഈ 
വാനരമശ്രേഷ്ടന്മാരെ അങ്ങുന്നു നോക്കിയാലും. സ്വാമിസ്റ്റേഹം, അന്തഭ 
കരണബലം, പ്രവൃത്തിസാമത്വ്യം, അത്രാന്തപരിശ്രമസ്വഭാവം, എ) 
ന്നിവ തികഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത വാനരസൈന്പ്ം അങ്ങയുടെ അധീന 
ത്തിലിരിക്കുമ്പോഴം എന്തിനായിട്ടു വ്യാകുലപ്പെടുന്നതെന്നു” സുഗ്രിപന് രാമനെ സമാധാനിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജസൈസ്ത ത്തിലുകൂള വര് മേല്കാ 
ണിച്ച ഗുണം തികഞ്ഞുവരായിരിക്കേണമെന്നുകഃ രാജധമ്മ 
സാമാന്പരിതിയി 

1 

ത്തെയും 

സമുദ്തരണേ ബുദ്ധിം കുരുഷ്വ പ്രഥമം തതഃ 
ദ്വ ചങക്കാം ദശഗ്രിവോ ഹത ഇത്യേവമന്മഹേ 

പ്രഥഥംട ല്ലം, സമുദതരണേചസമുദ്ത്തിനെം തരണത്തില്, ബുദ്ധിം 



919 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

കുരുഷപം.ബുദ്ധിയെ ചെയ്യാലും, ലങ്കാം. ലങ്കയെ, തതഃ_അതില്പി 
ന്നെ ദൂഷ്ട്വാടദശിച്ചിട്ടു , ദശഗ്രീവഭരാവണന്;, -ഹതട ഇതി ഏവകംഹ 
നിക്കുപ്പെട്ടുക വന്നുതന്നെ, മന്മഹെംനമ്മറം ന 

ആല്യമായിട്ട്" സമുദ്രം കടക്കുവാന് ഉ പായമെന്താണെന്നാലോ 
ലിച്ചുറച്ചാലും.. ലങ്കയെക്കണ്ടുകഴിഞ്ഞാല് രാവണനെ വധിച്ചുകഴി 
ഞ്ഞുവെന്നുതന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ വിചാരം. 

ീകി വാദ്ചികിവചനവും ഇതിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
“ദഷ്ട്വാതാം ഹി പുരീം ലങ്കാം ത്രിക്രടശിഖരേസ്ഥിതാം 
സമരേചഹതം ശത്രും ദശനാദവധാരയ 

സേതു൪ബഭ്ധഃ സമുദ്രേച ലങ്കാച വശമാഗതാ. 

ത്രിക്രടപല്ൃതശിഖരത്തിലിരിക്കുന്ന ലങ്കാപുരിയെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാല്, 
യുദ്ധത്തില് ശത്രുവിന്െറ വധവും കഴിഞ്ഞുവെന്നു നിശ്ചയിച്ചാലും. സ 
മുദ്രത്തില് സേതുബന്ധം സാധിച്ചാല് ലങ്കാപുരി നമ്മളുടെ അധീന 
ത്തിലായ്യ,ഴിഞ്ഞു. 

അസാഭല്യമാണെന്ന വിചാരം മനസ്സില് കടന്നാല് ആ കായ്യ 
ത്തില് വിജയമുണ്ടാവാന് പ്രയാസം. അസാഭധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ലെന്നു 
ഒട. വിശ്വാസമാണ് വിജയത്തിന്െറ മൂലരഹസ്്യമെന്നു സാരം. 

19. നഹിപശ്യാമൃഹം കംചില് ത്രിഷുലോകേഷു രാഘവ! 

ഗൃഹീത ധനുഷോയസ്സേ തിഷ്ടേദഭിമുഖോ രണ്ടേ 

രാഘവ!ടഹേ രഘുപതേ!, രണേടരണ ത്തില്-യുഭ്ധത്തില്, ഗൃഹീതധ 

നുഷ$ തേ-ഗ്രഹിച്ച ധനുസ്സ്ോടുക്രടിയ അങ്ങയുടെ, അഭിമുഖഃ-എതു 

മുഖനായിട്ട്', യ തിഷ്ടേത് യാതൊരുവന് നില്ലൂമൊ, തം കം ചില്ക 

അപ്പകാരമുകൂള ഒരുവനെ, ത്രിഷലോകേഷുടമുന്നുലോകങ്ങളില്, അ 

ഹംംഞാന്, നഹി പശ്യാമി കാണുന്നില്ല. 

ഹേ രഘുപതേ! വില്ലെടത്തു കയ്യില് പിടിച്ചു യുഭ്ധത്തിലേപ്പെ 

ട്ടിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ നേരിട്ടു ന്ല്ലാന്൯ സമത്ഥനായ ഒരുവനെ 

മൂന്നുലോകത്തിലും ഞാന് കാണുന്നില്ല. 

ഈ ഘട്ടത്തില് വാല്പികി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദ്യം ഇതുതന്നെയാ 

കുന്നു. “നഹി പശ്ച്യാമി തം കഞ്ചില് ത്രിഷലോകേഷു രാഘവ! ഗൃഹീത 

ധനുഷോയ സ്നേ തിഷ്ടേദഭിമുഖോരണേ?* പേശ്ധ്യാമിതംീ? എന്നതിനെ 

പേശ്യാമൃഹം”” എന്നു മാത്രമെ അഭധ്യാആരാമായണത്തില്. മാററം വ 

ശര്ൂജയത്തിന്ന് അങ്ങയുടെ ഏകമായ പരാമ്രമംതന്നെ രത്തിട്ടൂള്ള. 
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മതി. ഇതരസഹായാപേക്ഷ അങ്ങക്കാവശ്ചയമില്ല. ആശ്രിതന്മാരായ 

ഞങ്ങറാക്ക ലോകത്തില് പേരും പെരുമയും ഉണ്ടാക്കിത്തീക്ടവൊന്൯ 

വേണ്ടി മാത്രം ഭക്തവത്സലനായ വിന്തിരുവടി ഞങ്ങളെ സഹായിക 

ളായി സ്വികരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു സുഗ്രിവവാക്യാഭിപ്രായം. 

19. സവൃഥാനോ ജയോ രാമ! ഭവിഷ്യതി നസംശയഃ 
നിമിത്താനിച പശ്യാമി തഥാ ഭൂതാനി സവ്വശഃ 

രാമ! അല്ലയോ രാമ, സവൃഥാടഎല്ലാം കൊണ്ടും, നഃ നമ്മഠംക്കു, ജ 
യ ജയം, ഭവിഷ്യതിടഭവിക്കും, ന സംശയഭംസംശയമില്ല, തഥാ ഭൂ 
താനിടഅപ്രകാരമുക്ളം, നിമിത്താനി ചടനിമിത്തങ്ങളും, സവ്ൃശഃ-സവവ 
ദിക്കിലും, പശ്യാമി ഞാന് കാണുന്നു. 

സ്വാമിയായ ന്നിന്തിരുവടിയുടെ അപാരമായ പരാക്രമം, സൈ 
നൃസമ്പത്തി, മുതലായ സകല സംഗതികംകൊണ്ടും നമ്മറാക്കു” ജയ 
മുണ്ടാകും. സംശയിപ്പാനവകാശമില്ല. ജയസൂചകങ്ങളായ ശക്നങ്ങ 
ളേയും ഞാന് സര്വ്വ ദിക്കിലും കാനുന്നു. 

14. സുഗ്രീവവ ചനം ശ്രുത്വാ ഭക്തിവിയയുസമന്വിതം 
അംഗീകൃത്യാബ്ബവീദ്രാമൊ ഹന്തൂമന്തം പുരഃസ്ഥിതം 

ഭക്തിവീയുസമന്ധിതംഭക്തിയോടടം വിയ്യത്തോടും ചേന്നിരിക്കുന്ന, 
സുഗ്രിവവ ചനംംസുഗ്മീപന്െഠ വാക്യത്തെ, ശ്രുത്വാ ശ്രവിച്ചിട്ട്', അം 
ഗീകൃത്യ- അംഗീകരിച്ചിട്ട്, രാമഭടരാമ൯, പുരഃസ്ഥിതം ഹന്മമന്തംമ 
സ്പില് നില്ക്കുന്ന ഹനുമാനോട്ട്, അബ്രവിത് പറഞ്ഞു. 

പ്രേമാധിക്ഷത്തേയും, പരാക്രമപുഷ്ണിയേയും ഒരുപോലെ പ്രകാ ശീപ്പിക്കുന്ന സഗ്രീവവചനത്തെക്കേട്ട രാമനതിനെയംഗീകരിച്ചശേ 
ഷം മുന്ഭാഗത്തുനില്ലൂന്ന ഹനുമാനോടിപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 

സ്വാമിയില് പരിശുദ്ധപ്രപേമലും അധൃഷ്ചയമായ പരാക്രമവും ൭ കുള മന്ത്രിയേ മാത്രമേ രാജാവു വിശ്വസിച്ചുക്രടു. ആ രണ്ടു ഗുണവും ഉ മ്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമന് സഗ്രിവവാക്യത്തെയംഗീകരിച്ചതെന്നു 
സ്പാരം. 

19. യേനകേനപ്പകാരേണ ലംഘയാമോ മഹാഷ്ക്ൂവം 
ലങ്കാസ്വരൂപം മേബ്ദുഹിരഃസാദ്ധ്യം ദേവദാനവൈട. 

യേനകേന പ്രകാരേണ ഏതെങ്കിലും പ്രകാരത്താല്, മഹാക്്റവം മ 
ഠി ഹത്തായ സമുദ്രത്തെ, ലംഘയാമഃംനമ്മറംക് കടക്കാം, ദേവദാന ൭൭൪൮൭ റു ന ( വു റു ന്ന വം 

൦൬ ി ക്തം 

ഒ ങ്ങ (23 ച്മാധാലയം ധാസൂരദ്മ ഡ്ോലൂം സാദ്ധ്യം സാധ പ്പാന് കഴി 
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യാത്തതായ, ലങ്കാസ്വരൂപം- ലങ്കയുടെ സ്വരൂപത്തെ മേടഎന്നോട്ട്, 
വിം 

മഹാവിസ്താരമുള്ളതും ഭയങ്കരപ്പാണികളുടെ വാസസ്ഥാനവുമായ 
സമുദ്രത്തെ നമ്മറാക്കു കടക്കാം. ദേവന്മാക്കം അസുരന്മാക്കം ക്രടെ അ 
തിക്രമിക്കുവാന് കഴിയാത്തതായ ലങ്കയുടെ സ്വരൂപത്തെ, ഹേ ഹത 
മന് നീയെന്നോട്ട് പറഞ്ഞാലും. 

യേനകേനപ്രകാരേണ എന്ന വാക്യത്തെ, വാല്ലീകി കുറെക്രടെ 
സ്സുഷ്ണമാക്കീട്ടുണ്ടു : ര് 

തരസാ സേതുബന്ധേന സാഗരോച്ചേോഷണേനച 
സവൃഥാഹംസമത്ചേോസ്തി സാഗരസ്യാപിലംഘനേ 

ബലത്താലോ, സേതുബന്ധിച്ചിട്ടോ, സമുദ്രജലത്തെ സ്വശക്തികൊ 

ണ്ട് വററിച്ചിട്ടോ, ഏതുവിധത്തിലെങ്കിലും സമുദ്രത്തെയതിക്രമി 

പ്രാന് ഞാന് ശക്തനാകുന്നുവെന്നു വാനരന്മാരോടു പറയുന്ന രാമന്, 

തന്െറ അപ്രാകൃതവൈഭവത്തെ ഗശുഡോക്തികൊണ്ടു' പ്രകാശപ്പിച്ച 

തായിട്ടു' വാല്ലീകി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

16. ജ്ഞാത്വാ തസ്യ പ്രതീകാരം കരിഷ്യ്യാമി കപീശ്വര! 

ശ്രത്വാ രാമസ്യവ ചനം ഹനൂമാന് വിനയാന്വിതട 

വാച പ്രാംജലിദ്ദേവ! യഥാ ദ്ൂഷ്ടം ബലീമിതേ. 

ജ്ഞാത്വാ അറിഞ്ഞിട്ടു , കപിശ്വര്ടഹേ വാനരമ്രേഷ്യ! തസ്യ-അ 

തിന്െറ, പ്രതീകാരം-നിവൃത്തിമാഗ്ലത്തെ, കരിഷ്യാമിടഞാന് ലെയ്യയു 

ന്നേന്, രാമസൃ.-രാമനന്െറ, വചനം വാക്യത്തെ, ശൃത്വാടശ്രവിച്ചിട്ട്, 

വിനുയാന്വിതഃ ഹനുമാന് വിനയത്തോടുക്രടിയ ഹനുമാന്, പ്രാംജ 

ലിഃ_അംജലിയോടുക്രടിയവനായ യിട്ടും ദേവ് സ്വാമിന്, യഥാദൂഷ്ടംട 

കണ്ടതിനെ അതിക്രമിക്കാതെ, തേടഅങ്ങയോട്ട്, ബവീമി_ഞാന് ി 

റയുന്നേന്. 

ഹേ വാനരശ്രേഷ്യ! ലത്രാസ്വരൂപമറിത്തേശേഷം അതിന്നുള്ളില് 

പ്രവേശിപ്പാനുകൂള മാഗ്ലത്തെ താന് നിശ്ചയിക്കാം. രാമന് പറഞ്ഞതു 

കേട ഹനുമാ൯ വിനയത്തോടും അഞ്ജലിപുടങ്ങളോടുംക്രടെ 
ര 

സ്വാമിന്! ഞാന് കണ്ടതിനെയനുസരിച്ചു്' ലകാസ്വരൂപത്തെ അങ്ങ 

ഹാട്ട്' പറയാം. എന്നു രാഥനോടു പറഞ്ഞു. 

ശരരൂരാജാവിനെറ രാജ്യത്തില് പ്രവേശിച്ചു യുഭഥം ചെയ്താന് പു 

പ്പടുന്ന രാജാവു ആ രാജ്യത്തിവെറ കിടപ്പും. സ്ഥലവിശേഷവും, 
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സൈന്യബലവും, രക്ഷാവ്യവസ്ഥകളും അറിയേണ്ടതാവശ്യമാണെന്നു 

കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജ്യസ്വഭാവം അറിവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന രാമന് ഹ 

നുമാനോട്ട്” പറയുന്നതിനെ വാല്ധീകി കാണിക്കുന്നത്. 

ബലം ചപരിമാണംച ദ്വാരദുഗ്ൃകിയാമപി 

ഗുവ്ലികമ്മ ചലങ്കായാം രക്ഷസാം സാധനാനിച. 

ലങ്കയിലെ സൈന്യശക്തി, രാജ്യത്തിന്െറ വലിപ്പം, പ്രവേശി 

പ്രാനുമ്ള വഴികം, ആ വഴികളില്ക്രടെ ഇതരന്മാര് കടക്കാതിരിപ്പാന് 

ചെയ്യിരിക്കുന്ന മുന്കരുതലുക൦ം, രാജ്യത്തെ രക്ഷിപ്പാന് നിശ്ചയിച്ചി 

രിക്കുന്ന വിധികഴം, രാക്ഷസന്മാരുപയോഗിക്കുന്ന ആയുധവിശേഷ 
ങ്ങറം, എന്നീ സംഗതികളെ എന്നോട നീ പറയേണം. എന്നത്ഥമു 
കുള പല്പ്യംകൊണ്ടാകുന്നു. 

മു൯ക്രട്ടി രാജ്യത്തില് ചെന്നു സൂക്ഷ്മുവിവരം അറിടത്തിരിക്കുന്ന 
വിശ്വസ്ഥനോടുതന്നെ ചോദിച്ചറിയേണം. എന്നു കാണിപ്പാനാണ്' 
ഹനുമാനോട ചോദിച്ചത്. സീതയെക്കണ്ട ഉടനെ ഹനുമാന് മടങ്ങി 
വന്നിരുന്നുവെങ്കില് ഇപ്പ്ോഠം രാമന് ചെയ്യ ചോദ്യത്തിന്നുത്തരം പറ 
വാന് ഹനുമാന്ന് സാധിക്കുകയില്ല. ശര്യരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്വാമി 
ചെയ്യാവുന്ന ചോല്ലയങ്ങറംക്കു മവപടി പറയുവാ൯ക്രടെ ഞാന് പ്രാപ്ല 
നായ്ക്കുരേണമെന്നു” ഹനുമാന് മുന്കൂട്ടിചെയയു ആലോചനയുടെ ഫലം 
ഇവിടെ അനുഭവത്തില് വരുന്നു. ഇപ്രകാരമകള്ള ദീഘദശനമുള്ള വരേ 
യാണ് രാജാവു ,ഭൂതന്മാരാക്കേണ്ടതെന്നുക്രടെ സ്പുഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

1 /. ലങ്കാദിവ്യാപുരീ ദേവ! ത്രിക്രടശിഖരേസ്ഥിതാ 
15. സ്വദ്ട്റപ്രാകാരസഹിതാ സ്വഷ്ണ്റാട്ടാലകസംയുതാ 

പരിഖാഭിഃ പരിവൃതാ പൂ്സ്റ്റാഭിന്നിമ്മചോദകൈ. 
റ് ര്യ ഴ് 21 [ള ദേവ്ടഹേ സ്വാമിന്! ത്രിക്രടശിഖരേസ്ഥിതാ ലങ്കാപുരികത്രിക്രടപല 

താഗ്രത്തിലിരിക്കുന്ന ലങ്കാപുരി, ദിവ്യാടദിവ്യയാകുന്നു, സ്വണ്ണൂപ്രാകാര 
1] ഥ് 

ടട സ ടക ) ടട പൂ സ്വണ്ണു മതിലുകളോടുക്രടിയതും, സ്വണ്ണ്ാട്ടാലകസംയുതാം 
സ്പൂ കൊണ്ടുള്ള അട്ടാലകങ്ങളോടു ക്രടിയതും, നിമ്മലോദകൈഃച 

ത് ക ശുദ്ധജലങ്ങറംകൊണ്ട്:, പൂദ്്റ്ാഭിഃ പരിഖാഭിഃ_ നിറഞ്ഞ കിടങ്ങുക 
ഒറല്, പരിവ്ൃതാം ചുററപ്പേട്ടതുമാകുന്നു. 

സ്വാമിന്! ത്രിക്രടശിഖരത്തില് നില്ലൂന്ന ലങ്കാപുരിക്കുതുല്യമായ 
മ; റെറാരു പുരി ലോകത്തിലില്ലാത്തതിനാല് അതു ദിപ്യയാണെന്നുത 
ന്നെ റ. ി പറയാം. പട്ടണം ചുറവമുളഒ മതില് സ്വണ്ണുംകൊണ്ടു്' പണിചെ 
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യ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാളികകളുടെ ഉപരിഭാഗം സ്വണ്ണുമയം. ഇതുകൊ 
ണ്ടു ലങ്കയിലെ ധനസമൃദ്ധിയെ തൂരയധികമാണെന്നു നി്ല്റയിപ്പംന് സാ 
ഒവ്യമല്ലെന്ന് പുരീദശനമാത്രത്താല് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണെന്ന്: ഹനു 
മാന് സുലിപ്പിച്ചു. ശൂഭ്ധജലം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കിടങ്ങുകറം മതിദിന്നു 
ചുറവമുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല് പുരിക്കുള്ളില് പ്രവേശിപ്പാന് എ 
മപ്പത്തിലാക്കം കഴിയുന്നതല്ല. 

19. നാനോപവനശോഭാഡ്്യാ ദിവ്യവാപിഭിരാവൃതാ 
ഗുഹൈ്വിചിതൂശോഭാഡ്യൈമ്മണിസ്തംഭമയൈഃത്ുഭൈഃ. 

നാനോപവനശോഭാഡ്യാംനാനാവിധത്തിലുള്ള ഉപവനങ്ങളുടെ 
ശോഭകൊണ്ടു' ശത്രേഷ്ഠയും, ദിവ്യവാപീഭിഃ- ദിവ്യങ്ങളായ വാപി 
കളാല്, (കുളങ്ങഠം) ആയ്യതാട ചുററപ്പെട്ടതും, ശ്ുഭൈഃംശോഭനങ്ങ 
ടും, മണിസ്കുംഭമയൈടരത്അസ്തം ഭങ്ങളധികമുള്ളവയും, വിചിത്ൂരശോഭാ 
ഷ്ട നാനാവിധശോഭകമോടുടക്രടിയവയയമായ ഗൃഹൈഃഭവന 
ങ്ങളോടുക്രടിയ വയുയമാകുന്നു. 

നാനാമാതിരി ശോഭ കളുകൂള പുഷ്ടുങ്ങറംകൊണ്ടു' കാഴ്ചക്കാരുടെ 
മനസ്സിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന പൂന്തോട്ടങ്ങറം അവിടവിടെയുണ്ട്. ബ 
ഫുവിധരത്നങ്ങം കടഞ്ഞുണടാക്കിയ സ്തംഭങ്ങളിലാണ്' ഭവനങ്ങം 
നിതഅപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ശോഭനങ്ങളായ ആ മാതിരി സ്ൂംഭങ്ങംകൊ 
ണ്ട് വിളങ്ങുന്ന ഗൃഹങ്ങറം ലദ്ധഖയില് ഏതുഭാഗത്തും കാണാം. 

20. പഞശ്ചിമദവാരമാസാല്ല ഗജവാഹാട സഹസ്രശഃ 
ി ഉത്തരദ്വാരി തിഷ്ഠന്ത! സാശ്വവാഹാഃ സപത്തിയഃ. 

പശ്ചിമദ്വാരം പടിഞ്ഞാറേ ദ്വാരത്തെ, ആസാല്ലപ്രാപിച്ചിട്ട്, ഗജ 
വാഹാടം- ആനപ്പുടകളും, ഉത്തരല്വാരി- വടക്കേ ദ്വാരത്തില്, സപത്ത 
യം പത്തികളോടുക്രടിയ, സാശ്വവാഹാഭ-അശ്വവാഹന്മാരും, സ 
ഹസ്സരശഃ തിഷ്ഠന്തി അനേകായിരം നില്ലുന്നു. 

ഉ പവനങ്ങംകൊണ്ടു് ലങ്കയുടെ മനോഹരതയേയും സ്വണ്ണമ 

തിലുക൦ംകൊണ്ടും രത്നമയ ഥൃഹങ്ങംംകൊണ്ടും ധനസമൃദധിയേയും ശി 
ലുനൈപുണ്യത്തേയും പ്രദശിപ്പിച്ച ഹനുമാന് ലങ്കയിലെ രക്ഷാക്രമ 

ത്തേയും സേനയേയും കുറിച്ച പറയുന്നു: ലങ്കാപുരിയുടെ പടിഞ്ഞാ 

റേദ്വാരത്തില് അനേകായിരം ആനപ്പടകളും, വടക്കേ ദ്വാരത്തില് ക 
തിരപ്പുടകളും, കാലാഠംപ്പുടകളും നില്ലുന്നു. 

1. തിഷ്ടന്ത്യര്ബുദസംബഖ്യ്യാകാ പ്രാച്യാമപിതഥൈവച 

രക്ഷിണേ രാക്ഷസാവീിരാട ദ്വാരം ദക്ഷിണമാശ്രിതാഃ. 
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തഥാ ഏവചകഅപ്പകാരംതന്നെ, ത്തു ട്ഷ 

നു പറയപ്പെടുന്ന സംബ്യയയകൂള, രക്ഷിണഃ -രക്ഷികളും, വീരാഃ വീര 

ന്മാരുമായ, രാക്ഷസാഃ രാക്ഷസന്മാര്, പ്രാച്്യാം അപികപ്രാചിയിലും 

തിഷ്ഠന്തി നില്ലുന്നു, ദക്ഷിണം ദ്വാരംഭദക്ഷിണ ദ്വാരത്തെ, ആത്രി 

താഃ ആത്രയിച്ചവരായിരിക്കുന്നു. 

ശരരക്കളുടെ ആക്രമത്തെ എതൃത്തു് പുരിയെ രക്ഷിപ്പാന് സമത്ഥ 

ന്മാരും വീരന്മാരുമായ അര്ബ്ദദം രാക്ഷസന്മാർ ലങ്കയുടെ കിഴക്കെ 

ദ്വാരത്തിലും തെക്കേ ദ്വാരത്തിലും കാവല് നിത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
എ മദ്ധൃകക്ഷ്യേപ്യസംഖ്യാതാഭ ഗജാശ്വരഥപത്തയ. 

രക്ഷന്തിചസദാലങ്കാം നാനാസ്ത്രകുശലാഭ പ്രഭോ! 

പ്രഭോ! ഹേ പ്രഭവായുള്ളോവേ! മദ്ധ്യകുക്ഷ്യേ അപിട മദ്ധ്യകക്ഷ്യൃ 
ത്തിലും, അസംഖ്യാതാഃസംഖ്യയെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന, ഗജാ 
ശ്വ രഥ പത്തയഭട ആന, കുതിര, തേര്, കാലാഠംപ്പുടകഠം, നാനാസ്ര്രൂ 
കുശലാഃടബഹുവിധാസ്കൃങ്ങളില് കുശലന്മാര്, സഭാം-എപ്പോഴം, ല 
കാം രക്ഷന്തി ചടചന്മയെ രക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ഹേ പ്രഭോ! നാലുഭാഗത്തില് മാതമല്ല ലങ്കയുടെ മഭ്ധയഭാഗത്തി 
ലും, നാനാമാതിരി ആയുധങ്ങളെക്കൊണ്ടു യുദ്ധംചെയപാന് സമത്ഥ 
ന്മാരും, ഫൂദ്ട്്ിത്തീക്കവാന് സാധിക്കാത്തവിധം അത്രയധികമുള്ള വരു 
മായ ആന, കുതിര, തേര്, കാലാഠംപ്പടകറം, നിന്ന്, സദാ ലങ്കയെ 
സംരക്ഷിക്കുന്നു ഃ 

3. സംഭ്രമൈവ്വിവിധൈര്ല്ലകാ ശതഘ്വിഭിശ്ചസംയൃതാ 
ഏവംസ്ഥിതേപിദേവേശ തൃണുമേ തതൂഷേഷ്ടിതം. 

വിവിധൈഃടബഹുപ്രകാരത്തിലുളള, സംക്രമൈഃംനിരോധിക്കപ്പെട്ട മാ 
൨) 

[ 6 ഗ്ലങ്ങളാലും, ശതഘ്ലിഭിഃചടയന്ത്രത്തോക്കുകളാലും, സംയുതാടക്രടിയി 
രിക്കുന്ന, ലങ്കാട ലങ്കാപുരി. ഏവം സ്ഥിതേ അപി ഇപ്രകാരമിരിക്കുന്നു വെങ്കിലും, ദേവേശ1-ഹഫേ ദേവശ്രേഷ്ഠ!, തത്ര അവിടെ, മേ ചേഷ്ട തംടഎനെറ പ്രവൃത്തിയെ, തൃണൂകത്രവിച്ചാലും. 4 ഘ്ുല്ലാപേക്കം കടക്കവാന് പാടില്ലാത്ത വിധത്തില് 
ടുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധമാര്ഗ്ഗങ്ങം ലങ്കയിലുണ്ട്. 
൬ആ൮൨പേരെ വധിപ്പാന് ക 

തടന്ഥഥപ്പെ 
പ്] 

ഒരേ വെടികം 
ഴിവുള്ള മ സൂത്തോക്കുകള്ടം വഴിയില് സ്ഥാ പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്രയൊക്കെ സുര ക്ഷിതമാണെങ്കിലും ഫേ ദേവ ക്രേഷ്ഠട! ഞാനവിടെക ലയ്യുതിനെ പറയാം, കേട്ടാലും, 



924. അദ്ധയാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

24. ദശാനനബലൌഷഘസ്ധയ ചതുത്ഥാംശോ മയാ ഹതഃ. 
ദശ്ധാലങ്കാപുരി സ്വഷ്കുപ്രാസാദോ ധഷിതോ മയാ. 

ദശാനനബലൌഘസ്യംരാവണനെഠറ സൈന്ൃസമൂഹത്തിനെറ, ചത 
ത്ഥാംശഃം കാല്ഭാഗം, മയാട എന്നാല്, ഹതഃടഹനിക്കപ്പെട്ട, ലങ്കാ 
പുരീം ലങ്കാപടണം, ദശ്ധാടദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട, സ്വണ്ണുപ്പാസാദഭ-കന 
കഗോപുരം, ത ന പ്പേട്ട. 

രാവണനെറ ഒകെ മസ്സ് ൽ രാത്ര 
ഞാന് വധിച്ച. ലങ്കാപുരിയെത്തന്നെ ഭസ്തമാക്കി. സ്വട്ട്റംകൊണ്ടു കെ 
ട്ട്പ്പൊങ്ങിച്ചിരുന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമമായ ശോപുരത്തെ അടിച്ചു പൊളിച്ച 
തകത്തുക ളുഞ്ഞു. 

29. ശതഷ്മ്യഭ സംക്രമാശ്ചൈവ നാശിതാമേ രഘൃത്തമ! 
ദേവത്വദ്ദശനാദേവ ലങ്കാ ഭസ്തികൃതാ ഭവേത്. 

ശതഘ്ല ൮ ടയന്ത്രത്തോക്കുകളും, സംക്രമാഭചടരക്ഷിക്കപ്പെട്ട മാഗ്ഗങ്ങ 
മും രഘു ത്തമിഹേ രഘുമ്രേഷ്ഠ!, മേ- എന്നാല്, സമിത? നില്ല 
ക്കപ്പെട്ട, ദേവ!ടഹേ സ്വാമിന്, ത്വദൃശനാത് ഏവം_അങ്ങയുടെ ദന 
നത്താല്ത്തന്നെ, ലങ്കാ ലങ്ക, ഭസ്തീകൃതാ ഭവേത് ടഭസ്തുമാക്കപ്പെടം. 

തആ൮൨പേരെ ഏകകാലത്തില് വധിക്കുന്ന ആയുധവിശേഷങ്ങളേ 
യും എല്ലാവക്കം പ്രവേശം അനുവദിക്കപ്പെടാതെ, പ്രത്യേകം സംര 

ക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മാഗ്ലങ്ങളേയും ഞാന് നശിപ്പിച്ചു. അല്ലയോ ദേവ! 

നിതി നോട്ടത്താല്ത്തന്നെ റില് ഭസ്തുമഓായ് ഭവിക്കും. 

നിസ്റ്റാരനായ ഞാ൯ ഇതയും സാധിച്ചിരിക്കേ അസാധാരണ മ 

ഹിമയുള്ള നിന്തിരുവടിക്ക്' ലകാപുരിയെത്തുമാത്ൂരം? ആയാസം ലേശ 
വും ക്രടാതെ ലങ്കയെ ഭസ്തമാക്കുവാന് നിന്തിരുവടിക്കു സാധിക്കുമെന്ന 
ഭിപ്രായം. 

രാവണസൈസ്പ്യത്തിന്െറ കാല്ഭാഗം ഹനുമാന് നശിപ്പിച്ചവെ 

ന്ന് വാല്വീകി പറഞ്ഞുകാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു:__ 
“തേമയാസംക്രമാഭഗ്നാഭ പരിഖാശ്ചൈവ പൂരിതാഃ 

ദശ്ധാചനഗരീസവ്വാ പ്രാകാരാശ്തൈെവദാരിതാഭ?? 
നിരോധിക്കപ്പെട്ടവഴികളെ ഞാന് തകത്തു, കിടങ്ങുകമെ തൂത്തു, 

ലങ്കാനഗരിയെ ദഹിപ്പിച്ച. മതിലുകളെ ഇടിച്ചുപൊളിച്ചു. 

9൫. പ്രസ്ഥാനം കുരു ദേവേശ! ഗച്ഛ്രാമേോ ലവണാംബുധെഃ 

തീരംസഹമഹാവീരൈഃ വാനരൌഘൈ$ സമന്തതഃ 
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ദേവേശ!ഭഹേ ദേവന്മാരുടെയും ഈശ്വര!, പ്രസ്ഥാനം കുരുംപുറ 

പെട്ടാലും, മഹാവീരൈഃ_ അതിപരാക്രമികളായ, വാനരൌഘൈഃ സ 

ഹ_വാനരസമൂഹങ്ങളോടുക്രടെ, ലവണാംബുധേഃ തീരംലവണസമു 

ദ്രത്തിനെറ തീരത്തെ, സമന്തതഃ ഗച്ഛ്രാമഃ-നാലുഭാഗത്തും നമ്മക്ക്” 
ഗമിക്കാം. 

ഹേ ദേവന്മാരെയും ശാസിക്കുന്ന മഹാദേവ! നിന്തിരുവടി പുറ 
പ്പെട്ടാലും. മഹാ പരാക്രമികളായ വാനരസമൂഹങ്ങമളോടുക്രടെ ലവ 

ണസമുദ്ര ത്തിന്െറ കരയില് നാലഭാഗത്തും നമ്മക്കു പ്രവേശിക്കാം. 
തനെറയും വാനരസമൂഹങ്ങളുടേയും യുദ്ധോത്സാഹത്തെ ഹനു 

മാന് രാമസ്വാമിയെയിപ്രകാരമറിയിച്ച. 

2/. ശ്രുത്വാ ഹന്മതോവാക്യ മുവാച രഘുനന്ദനഭ. 

സുഗ്രീവ! സൈനികാന് സ്വാന് പ്രസ്ഥാനായാഭിനോദയ 
ച] ന 0 വ ഹന്തമതഭട ഹനുമാനെറ, വാക്യം വാക്യത്തെ, ശുത്വാടശ്രവിച്ചിട്ട്, 

രഘുനന്ദനഃടരാമന്, ഉവാച പറഞ്ഞു, സുഗ്രീവ!- അല്ലയോ സുഗ്രിവ!, 
സവ്വാ൯ സൈനികാന്ട- സൈന്യയത്തിലുള്ള സവ്വരേയും, പ്രസ്ഥാനായ_ 

പൂ പുറപ്പെടു വാനായ്യ്ോണ്ടു , അഭിനോദയ പ്രേരിച്ചാലും. 
ലങ്കാപുരിയുടെ സ്ഥിതിവിശേഷം, ധനസ്ഥിതി, രക്ഷാപരിപാടി, 

മരേഗ്ഗം, സൈന്യബലം, എന്നിവയെപ്പുറരി പഠഞ്ഞ ഹനുമാനെറ 
വാക്കുകേട്ട രാമചന്ദ്രന് “ഹേ സുഗ്രീവ! സൈന്ൃത്തിലുഭുള സകലരേ 

റ ര. യും പുഠപ്പെടുവാനു കല്ലന കൊടുക്കുക?” എന്നു പഠഞ്ഞു. 
[രി] ി & 268. ഇദാനീമേവ വിജയോ മുഹൂുത്തഭപരിവത്തതേ 

യ ] അസ്മിന്മുഹുത്തേ ഗത്വാഹം ലമ്കാം രാക്ഷസസഭംലാം 
29. സപ്രകാരാം സുദുദ്ധഷാം നാശയാമിസരാവണാം 

ആനേഷ്ട്യാമിചസിതാംമേ ദക്ഷിണാക്ഷിസ്റ്റരത്യധഭ 
റിജു 4) 1 ക (൬ 

) 
വിജയ മുഹുത്തഃടവിജയമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന മുഹുത്തം, ഇദാനീം ഏ 
വടഇപ്പോംതന്നെ, പരിവത്തതെകതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അഹംടഞ്ഞാന്, 
അസ്ധി൯ മുഹൃത്തേ_ ി പ്പി 

ന്ത്ത്നു മുഹുത്തേ-ഈ മുഹൂത്തത്തില്, ഗത്വാടഗമിച്ചിട്ടു്, രാക്ഷസ സങ്കലാംട ടരാക്ഷസന്മാ൪ തിങ്ങിയിരിക്കുന്നതും, സപ്രാകാരാംടമതില് ചൃ റവമുള്ളഒതു രാ ംടരാവ രാപ 
പു റ് രാവണനോടുക്രടിയതുമായ, സുധുദ്ധഷാം ല -ആക്രമിപ്പാ൯ കഴിയാത്ത ലങ്കയെ, നാശയാമിംനശിപിക്കു ി ട 

ച 
൨ 

ന്നേ, സീതാം ആനേഷ്യാമിച- സീതയെ ആനയിക്കയം ചെയ്യു ത ) % 6 ൂ ല് പ 

ക്; ൽ ദക്ഷിണാക്ഷിം എന്റെറ വലത്തേകണ്ണ്, അധഃ- രതിടത്രാ ഴ്ത്തു തുടിക്കുന്നു. ധാ വധു 



096 അഭ്ധ്യംത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ടം ഹേ സുഗ്രീപ! വിജയമെന്നുപേരായ മുഹുത്തം ഇപ്പ്ോം ആരംഭി 
ച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ത്ുഭാവസരത്തില് പുറപ്പെടുന്ന ഞാന്, രാക്ഷസന്മാര് 
നിറഞ്ഞും, ഉന്നതമതിലുകളാല് ചുറഠപ്പെട്ടും, രാവണനോടുക്രടിയുമി 
രിക്കുന്ന ലങ്ക അന്ൃന്മാരാല് ആക്രമിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാത്തതാണെ 
കിലും, നശിപ്പിച്ച് സീതയെക്കൊണ്ടുവരുന്നേന്. . വിജയസുചകമായി 
ട്ട് എന്െറ വലത്തേക്കന്ണ്ണ'നെറ കീഴ്ഭാഗം തുടിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

തൃഭനക്ഷത്രാദികഠം ഒത്തിരിക്കുന്ന ശുഭമുഹുത്തം നോക്കിട്ടുവേ 
ണം യുഭധാദിമഹല്കായ്യങ്ങളിലേപ്പുടുവാനെന്നുള്ള സദാചാരഃത്തയും 
ശാസ്ത്രുമയ്യാദയേയും, അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നു? രാമചന്ദ്രന് ലോക 
ത്തെ ധരിപ്പിക്കുന്നു. 

വിജയ മുഹൂത്തത്തിന്െറ സ്വരൂപത്തെക്കുടി വാല്പികി പറയു 
ന്നുണ്ട് . 

രേസ്തി൯മുഹുത്തേ സുഗ്രീവപ്രയാണമഭിരോചയേ 
മുഹുത്തോ വിജയേയുക്തഃ പ്രാപ്ലോമദ്ധയം ദിവാകര 
ഉത്തരാഫലല് ഗുനീഫൃഭ്യയ ശ്വസ്തഹസ്തേനയോക്ഷ്യതേ 
അഭിപ്രയാഹി സുഗ്രീവ! സവ്യാനീകസമാവൃതഃ?? 

ര] ₹ ്ു 

ഹേ സുഗ്രിവ! ഈ മുഫുത്തസമയത്തില് പുറപ്പെടുവാന് ഞാനിഷ്ട 

പ്പെടുന്നു. വിജത്തിന്നു ചിതമായ മുഹുത്തമാണിത്. സൂയ്ക്കന് മദ്ധ്യാഹ്നം 
പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൭൫ 

ഇന്നു നക്ഷത്ൂം ഉത്രം. നാമെ ഹസ്തൃത്തോട്ട ചേരുകയും ഒ വയ്യുന്നു. 

ഹേ സുഗ്രീവ! സര്വ്വ സൈസമ്പയങ്ങളോടുക്രൂടെ പുറപ്പെടുക. 

നേതൂസ്തൂരണത്തില് വാല്ലികി രാമായണത്തില് അല്പം വ്യത്യാസം 
ല്ല 

കാണുന്നു. 

തുപരിഷ്ണാദ്ധിനയനം സ്റൂരമാണമിദം മമ 

വിജയം സമനുപ്രാപ്ലം ശംസതീവ മഹാമതേ! 

ഴ യ സവി പി മഹാബുദ്ധിശാലിയായ സുഗ്രീവ! ഉപരിഭാഗത്തു” തുടിക്കുന്ന എ 

ന്െറ നേത്രം അരികത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വിജയത്തെ വിളിച്ചുപറയുന്ന 

തപോലെയിരിക്കുന്നു. *എന്നത്ഥമുളമ ശ്ലോകത്തില് രേതൂത്തിന്െറ 

ഉപരിഭാഗം തുടിക്കുന്നുവെന്നു വാല്പികിയും, ദേക്ഷിണാക്ഷിസ്റ്റുരത്യധഭ” 

എന്ന വാക്ഷത്താല് നേത ത്തിനെറ കിഴ് ഭാഗം തുടിക്കുന്നുവെന്നു വ്യ്യാ 
[ര 

സരം പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ഭക്ഷിണനേതൃന്ത്രരണം പുരുഷന്ന് ശുഭത്തെ 

സൂചി പിക്കുന്നതാണെന്നുക്കതല് അഭിപ്പായവ്ൃയൃത്യാസമില്ല. 



ഒന്നാം സഗ്ഗം. 99// 

30. പ്രയാതു വാിനീസവ്വം വാനരാണാം തരസ്വിനാം 

രക്ഷ യൂഥപാഃ സേനാമഗ്രേ പഷ്ടേച പാശ്വയോഴ 

തരസ്വിനാം-ബലശാലികളായ, വാനരാണാംട വാനരന്മാരുടെ, സര് 

വാ വാഹിനി സവയ സൈമ്പയവും, പ്രയാതുടപ്രയാണം ലെയ്യട്ടെ, സേ 

നാം_സേനയെ, യൂഥപാഃ-സംഘപാലകന്മാര്, അഗ്രേടമമ്പിലും, പ്ല 

ഷ്ടേ-പിമ്പിലും, പാശ്വയോഃചംഇരു ഭാഗങ്ങളിലും, രക്ഷത്തു-രക്ഷി 
ക്ട. 

പ്രസിദ്ധ ബലവാന്മാരായ വാനരന്മാരുടെ സേനാസമൂഹം മുഴ 

വനും സഞ്ചരിക്കട്ടെ. സൈന്യത്തിന്െറ മുന്ഭാഗത്തും, പിന്ഭാഗത്തും, 

ഇരു പാശ്വങ്ങളിലും സേനാനാഷയകന്മാര് കാവലായീട്ടും സഞ്ചരി 

ക്കട്ടെ. 

സേനാ സഞ്ചാരക്രമത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു വാദ്യികി കുറേക്കൂടെ വിവ 

രം നമ്മക്കു തരുന്നതിനെ താഴെ കാണകക്കാം. 

ഗയശ്ചഗിരിസങ്കാശോ ഗവയശ്ചമഹാബലഭ 
ഗവാക്ഷശ്ചാഗ്രതോയാന്തു ഗവാംദ്ൂപ്ലാ ഇവഷഭാഭ 
യാതുവാനരവാഹിന്യാ വാനരൌഘപതിഃ കപി 
പാലയന് ദക്ഷിണംപാശ്വമുഷഭോവാനരഷഭട 
ഗന്ധഹസ്തീവ ദുഭ്ധഷസ്തരസ്വീഗന്ധമാദനഃ 
യാതുവാനരവാഹിസ്പ്യാഭസവ്യം പാര്വമവസ്ഥിതഃ 
യാസ്യര്മിബലമദ്ധയേഹം ബലൌഘമഭിപാലയന് 
അധിരുഹൃ)ഹന്തൂമന്തമൈരാവതമിവേശ്വരഃ 
അംഗദം ലാധിരൂഡധസ്ത ലക്ഷ്ണോനന്തരം മമ 
സാവ്ൃഭൌമേണഭൂതേശോദ്രവിണാധിപതിയയഥാ 
ജാംബവാംശ്ച സുഷേണശ്ച ലേഗദദീ ചവാനരഃ 
ട്ടേക്ഷരാജോ മംഹറാത്മാച പ്ര ക്ഷന്തരനസ്തരയഃ 

പവ്ൃതംപോലെ വമ്പിച്ച ശരീരമുകൂള ഗയനും, മഹാബലവാനാ 
യ ഗവയവനും, ഗവാക്ഷനും, പത്തക്കട്ടുടെ മുമ്പില് സംഘപാലകന്മാ 

യ ഭൂററന്മാരെജപോലെ സൈന്യത്തിന്െറ മുമ്പില് സഞ്ചരിക്ക. 
വാനരസം-ലപാലകനും, വാനരാധിപതിയുയമായ: ടടേഷഭന, വാനര 

ി 
റ) സൈന്യത്തിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തെ സംരക്ഷച്ചുകൊണ്ടു' സഞ്ചരിക്ക 

ട്ടു. ഇതരഗജത്തിന്നെറ മദജലഗന്ധം കേട്ടാല് സഹിക്കാത്ത മദിച്ച 
നാ! ആനയെന്നപോലെ, ബലവാനായ ഗന്ധമാദസന് സൈന്മൃത്തിനെറ 

ജടത്രുഭാഗമത്തകാത്തുരക്ഷി ച്ുംകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കട്ടെ. 
ത ഐരാവതത്തി 



റദ്ദു അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

നെറ പുറത്തിരിക്കുന്ന ദേവേന്ദ്രനെന്നപോലെ ഹനുമാനെറ തോകളി ലിരി 4 റി ച ഞാന് ന്റ സൈന്മൃത്തെ എങ്ങും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കാം. സാവ൮ൃഭെൌമനോടുക്രടെ സഞ്ചരിക്കു 
ന്ന കുബേരനെന്നപോലെ അംഗദനന്െറ തോളികിരിക്കുന്ന ലക്ഷൃുണന് ളു 

മു പ്യുനെറ പിന്നാലെ നടക്കടെ. ജാംബവാനു, ബലം പ്രദരിപ്പിക്കുന്ന 
ി 

1] സപോണനു, മഹാത്മാവായ ജ്ക്ഷരാജന്, ഇവര് മൂന്നുപേര് നമ്മടെ നി ര്യ 

ലം പി൯ഭാഗത്തെ രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇങ്ങിനെ, ഇന്നിന്നവ൪, ഇന്നിന്ന ഭാഗ 
ത്തെ സംരക്ഷിച്ച സഞ്ചരിക്കട്ടെയെന്നു രാമന് കലിക്കുന്നതിനെ വാല്ലീ 
കി സ്ുഷ്ണമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

91. ഹനൂമന്തമഥാരുഹ്യ ഗച്ഛ്രാമൃഗ്രേംഗദംതതട 
ആരുഹ്ൃലക്ഷ്മണോയാതു സുഗ്ഗീവ്ത്വം മയാസഹ. 

ഹനമന്തം-ഹനുമാനെ, ആരുഹൃ- ആരോഹണം ചെയ്യിട്ടു്, അഗ്രേഗ 
ച്ാമിടഞാന് മുമ്പില് ഗമിക്കുന്നേന്, തതഭട അനന്തരം, അംഗദം ആ 

ച് ്ു രുഹൃട൦ അംഗദനെ ആരോഹണം ചെയ്യിട്ട്, ലക്ഷണ ലക്ഷ്മണന്, 
യാതുകയാനം ചെയ്യടെ ഗ്രീവ!- അല്ലെയോ സുഗ്ഗീവ. ത്വംനീ 1) ധ്യട്ടെ, ലി ൭ ടഃ 
മയാസഹംഎന്നോട്ുടക്രടെ. . 

ഹനുമാന്െറ തോളില് കയറിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാന് മുമ്പില് ഗ 
മിക്കാം. പിന്നാലെ ലക്ഷ്മണന് അംഗദനെഠ തോളിലിരുന്നുവരടെ, 

ഹേ സുഗ്രീപ! നീയെന്നോടൊരുമിച്ചുതന്നെ സഞ്ചരിക്കേണം. 

92. ഗയോ ഗവാക്ഷോ ഗവയോ മൈന്ദോ ദ്വിവിഭ ഏവച. 

നലോറിലഃ സുഷേണശ്ച ജാംബവാംശ്ചതഥാപരേ 

98. സധ്വേഗച്ഛ, നു സവൃതൂസേനായാഭ ശത്രു ലാതിന 

ഇത്യാജ്ഞാപൃഹരീ൯രാമഃ പ്രതസ്ഥേ സഹലക്ഷ്കൂണഃ. 

സുഗ്ഗീവസഹിതോഹഷാല് സേനാമദധ്യഗതോവിളഃ 

സേനായാ- സേനയുടെ, സവൃതര-സധ്ൃഭാഗത്തും, ശരുഘാതിനട-ശത്രു 
൮ ൬) ട ഗമ ക് ക്കളെ സംഹരിക്കുന്ന, സല്വേ-സവുരും, ഗച്ഛ തൂ-ഗമിക്കട്ടെ, ഇതികഇ 

ക പ്രകാരം, ഹരീ൯ വാനരന്മാരെ, ആങ്ഞാപ്യ- ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട്, സേ 
ര് രൂ ററിന്നു നാമദധൃഗതഭട സേനയുടെ മഭധ്യത്തെ പ്രാപിച്ചം, ലട എല്ലാററിന്നും 

സമത്ഥനായ്ും, സഹലക്ഷ്മണഭട ലക്ഷ്മൂണനോടുക്രടിയുമിരിക്കുന്ന, രാമഃട 
൮ ി പം ലി ടി ് 

രാമന്, സുഗ്രീവസഹിതകസുഗ്രിവനോടു ചേനവനായിട്ടു്, ഹഷാല് 
പ്രതസ്ഥേടസന്തോഷത്തോടു കൂടെ പ്രസ്ഥാനം ന 

ശത്രുക്കളെ സംഹരിപ്പാന് സമത്ചന്മാരായിരിക്കുന്ന ഗയ൯, ഗവാ 
1 ര ചി. ്്ി ് റ യ്യ റി റ ഷേണന് 

ഷന, ഗവയന്, മൈന്ദന്, ദ്വിവിദന്, നലന, നീലന്, സുഷേണന്, 
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ജാംബവാന് മുതലായ എല്ലാപേരും സേനയുടെ സവൃഭാഗത്തും സഞ്ച 
) [ട് ടു 

രിക്കട്ടെ. ഇപ്രകാരം വാനരന്മാരോടു കല്ലിച്ചുശേഷം, സൈന്പ്യമഭധ്യ 

ത്തില് നില്ല്യ്നവനും, സുഗ്ഗീവനോടും ലക്ഷ്മൂണനോടും ക്രടിയവനും 

എല്ലാം നടത്തുവാന് പ്രാപ്തനുമായ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് സന്തോഷത്തോടു 
മു കടെ പുറപ്പെട്ട. 

34. വാരണേന്ദ്രനിഭാഃ സമധ്വേ വാനരാഃ കാമരൂപിണഃ 

ക്ഷ്വേളന്തഭ പരിഗങ്ങുന്തോ ജഗ് മുന്നേ ദക്ഷിണാംദിശം 

വാരണേന്ദ്രനിഭാഭ-ഐരാവതതുല്യൃറ്മാരും, കാമരൂപിണഃടഇഷ്ഠാനുസ 

രണം ആക്ൃതിധരിപ്പാന് കഴിവുളുമ വരുമായ, സ്വേ വാനരാടസര്വ 
വാനരന്മാരും, ക്ഷേവശന്തഃ യു ദധസമ്പ്യദായഗതിവിശേഷങ്ങമെ റെ 

ടന്നവരും, പരിഗങ്ങന്തഃഉ ച്ചത്തില് ഗര്ജ്ജിക്കുന്നവരുമായിട്ട്*, തേ- 
അവര്, ദക്ഷിണാം ദീശംതെക്കേ ദിക്കിനെ, ജഗ് മുഃംഗമിച്ച. 

ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതമെന്നപോലെ വമ്പിച്ച ദേഹമുള്ള 
വരു റ ൭ ൮൮) ; ( ( ന് (റ ് ൦, ഇഷ്ടം പോലെയുളള ആകൃതി ധരിപ്പാ൯ കഴിവുമുള വരുമായ: എ 
ല്ലാ വാനരന്മാരും, യുഭ്ധത്തിലു്ള സഞ്ചാരക്രമത്തെ കാണിക്കുന്നവരും, 
ഉച്ചത്തില് അലധന്നവരുമായിട്ട്' തെക്കു ദിക്കിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ൯൩ 
ടന്നു. 

യുദ്ധത്തിലേപ്പെടുവാന് ഭാവിക്കുന്ന സൈസ്പ്യങ്ങളോട്ട്” രാജാ" 
നേരിട്ടുതന്നെ കല്ലിക്കുമ്പോഠം അവക്കു തൃത്സാഹമുണ്ടാകുന്നതാണെന്നു 

തരി ടെ മുളതിനെ ഇവിടെ സുചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 
& 35. ഭക്ഷയന്തോയയുഃ സവ്വേഫലാനിചമധൂനിച 

ബ്രവന്തോ രാഘവസ്യാഗ്രേ ഹനിഷ്യ്യാമോല്ലരാവണം 
വംതേ വാനര ഏ ശ്രഷ്ടാ ഗച്ഛുന്ത്യതുലവിക്ര മാദ 

ഫലാനിടഫലങ്ങളേയും, മധൂനിടമധു ടളേയ്യം, ഭ ഷയന്തഃടഭ ക്ഷിക്കു 
ന്നവരും, അദ്യരാവണംടഇപ്പോം രാവണനെ, ഹനിഷ്യാമഃ_ഞങ്ങം 
ഹനിക്കും, ഇതി രാഘവസ്യ്യ അഗ്രേ-എന്നു രാഘവനെറ മുമ്പില്, ബ്രുവ 

ടട ( ലം ] ച 4 നി 
പറയുന്നവരുമായിട്ടു', ഏവംട ഇപ്രകാരം, അതുലവിക്രമാഃടതുല്യ്യ 

മ ൮; ് ത ല്ലാത്ത പരാക്രമത്തോടുക്രടിയ, വാനരത്രേഷ്യാഃടവാനരമ്രേഷ്ഠന്മാര് 
ി 

ഗച്ചുന്തിടഗമിക്കുന്നു. 
ഫലങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ചും, പലവിധമദ്യങ്ങളെ പാനം ലെയ്തും ടു 

പ്പാഠാതന്നെ 6 ക പാര് റ് ് ന്നെ ഞങ്ങറം രാവണനെവധിക്കുന്നുണ്ടു.”” എന്ന് ശ്രീരാമ ചന്ദ്ര 
നെ റ മുമ്പില് പറഞ്ഞുംകൊണ്ട്' അപാരപരാക്രമശാലികളായ തൃ 
പന രശ്രേഷ്ഠന്മാര സഞ്ചരിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
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96. ഹരിഭ്യാമുഹൃമാനൌത്രൌ ശുശുഭാതേ രഘൃത്തമൌ 
നക്ഷത്ര സേവിതൌ യദ്വച്ചന്്രസുഷ്യാവിവാംബരേ. 

ഹരിഭ്്യാംടരണ്ടുവാനരന്മാരാല്, മഹൃമാനെൌട വഹിക്കപ്പെടുന്ന, തൌ 
രഘൃത്തമൌ-ആ രഘുശ്രേഷ്ലന്മാര് രണ്ടുപേര്, അംബരേം- ആകാശ 
ത്തില്, നക്ഷത്രൈട-നക്ഷത്രങ്ങളാല്, സേവിതെൌകസേവിക്കപ്പെടുന്ന 
ചമ്രരസൂയ്യ്യെൌ യദ്വത് ഇവട ചന്ദ്രസൂയ്യുന്മാരെന്നപോലെ, ത്രശുഭാതേം 
ശോഭിച്ചു. 

ഹനുമാനാല് വഹിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രീരാമനും, അംഗദനാല് വഹി 
ക്കപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്മണനും, ചുറവം നില്ല്ന്ന വാനരന്മാരുടെ നടുവില്, 
ആകാശത്തില് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തില് ചന്ദ്രസൂയ്യന്മാരെന്നപോ 
ലെ ശോഭിച്ചു. വാനരസൈസ്മം അപാരമായെങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
തിനെ കാണിപ്പാന് ആകാശസാദുശ്വം സൈനമ്പൃത്തിന്നും, ആസന്നമാ 
യ യുദ്ധത്തിലും, ശ്രീരാമന് ശാന്തഗംഭീരനായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നുഭവ 
നു കാണിപ്പാന് ശ്രീരാമനെ ചന്ദ്രനോടം, ലക്ഷ്യൂണമുഖത്തില് വീരരസ 
ന ആ വിഭാവത്തെക്കാണിപ്പാന്, സൂയ്യനോടും കവി ഉപമിച്ചി 
രിക്കുന്നു. 

ളി ഴ് 
ി ഇവിടെ വാല്മീകി പറയുന്നതു്” അല്ലം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കാണുന്നു 

വിക €% 1] ണ്ടു :_“കപിഭ്യാമുഹൃമാനൌ തൌ ത്രശുഭാതേനരഷാഭെൌയ 
ി മഹത്ത്യാമിവസംഗ്ല്ലിഘഐൌ ഗ്രഹാഭ്യാം ചന്ദ്രഭാസ്തുരൌ 

രണ്ടു വാനരന്മാരാല് വഹക്കപ്പെടുന്ന മാനുഷത്രേഷ്ടന്മാര രണ്ടു 
പേരും മഹത്തുക്കളായ രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങളാല് ആശ്ശേഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 

ചന്ദ്രസൂയ്യന്മാരെന്നപോലെ ശോഭിച്ചു. ഹനുമാനും അംഗദനും രണ്ടു മ 

ഹാ ഗ്രഹങ്ങംക്കു തുല്യം എന്നുമാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. 

8. ആവ്ൃതയ പൃഥിലീംകൃല്സ്ലാം ജഗാമ മഹതീചമൂഃ 

പ്രസ്റ്ോടയന്തഃ പുല്ഛാഗ്രാനുദ്വഹന്തശ്ച പാദപാന് 

39. ശൈലാനാരോഹയനത്തശ്ച ജഗ് മുര്മാരുതവേഗതഭ 

അസംബ്യാതാശ്ച സവ്ൃത്ര വാനരാട പര്പൂരിതാട 

20. ഹൃഷ്കാസ്നേജഗ് മുരത്യത്ഥം രാമേണ പരിപാലിതാട 

ഗതാചമുദ്ദിവാ രാതൂം ക്വചിന്നാസജ്ജതക്ഷണം. 

അസം്ലയൊതാഃ സംഖ്യയെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നവരും, സവത പരി 

പൃരിതാ-.എല്ലാഭാഗത്തും നിറത്തമിരിക്കുന്നവരുമായ, വാനരാഭംവാ 
നരന്മാര്, പുഷ്ക്യാഗ്രാന്ടവാലിന്െറ മുന്ഭാഗങ്ങളെ, പ്രസ്റ്റോടയ 
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ന്തഃട അടിക്കുന്നവരും, പാദപാന്൯൭വൃക്ഷങ്ങമെ, ഉദ്വഹന്തഭ ചം ഉദ്വ 

ഹിക്കുന്നവതം ശൈലാന്ചപവ്ൃതങ്ങളെ, ആരോഹയന്തഃ-ആരോഹ 

ണം ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടു്, ജഗ് മുഴ-ഗഥിച്ചു, കൃല്സ്ലാം പൃഥിവീം (൫ 

ഭാഗങ്ങളെ മുഴുവനും, യയ ലി; മഹതീ ചമുഃമഹതിയായ 

സേന, മാരുതവേഗതഃട വായുവേഗത്തിത, ജഗാമംഗമിച്ചു, രാമേണ 

രാമനാല്, പരിപാലിതാഭംപരിപാലിക്കപ്പെടന്നവരും, അത്യത്ഥം-ഏ 

റവും, ഹൃഷ്ഠാം.സന്തോഷിക്കുന്നവരുമായിട്ടു', ജഗ് മുഃ_ സഞ്ചരിച്ച, [ 

മുഃംസേന, ദിവാരാതൂംടപകലും രാത്രിയും, ഗതാടഗമിച്ചു, ക്വചിത് 

ഒരുദിക്കിലും, ക്ഷണം അല്പസമയവും, ന അസജ്ജതകവിശ്രമിച്ചില്ല. 

മഹതിയായ സേന ഭൂമിയെ മുഴുവനും മറച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു. 

ഉത്സാഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തില് വാലിനന്െറ അഗ്രഭാഗങ്ങളെ 
ചലിപ്പിച്ചം, വൃക്ഷങ്ങളെ ആയ്ധങ്ങളായി വഹിച്ചും പല്തങ്ങളുടെ മു 
കളിലേക്കു' ചാടിക്കയറിയും കൊണ്ടു് നടന്നു. അവരുടെ സംഖ്യ എത്ത 
യെന്നു പറയുവാന് കഴിയുകയില്ല. എല്ലാ ഭാഗത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
ട്ട്, രാമനാല് പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതുക കൊണ്ട വക്ക് അത്യന്തം സ 
ന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു. രാവും പകലും ഭക്ഷണസമയമെങ്കിലും ഒരേട 
ത്തും വിശ്രമിക്കാതെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 

41. കാനനാനി വിചിത്രാണി പശ്യ൯ മലയ സഹ്യയോട 
തേ സഫ്യം സമതിക്രമയ മലയം ചതഥാഗിരിം. 

42. ആയയുശ്ചാനുപൂര്പ്യേണ സമുദ്രം ഭീമനിസ്വനം 
അവതീയ്യഹതൃമന്തം രാമഭ സുഗ്രീവസംയതഃ 

45, സലിലാഭ്യാശമാസാദ്യ രാമോ വചനമബ്ബവീത് 
ആഗതാഭസ്ലോ വയം സവ്വേ സമുദ്രം മ്കരാലയം, 

24. ഇതോ ഗന്തു മശക്ൃം നോ നിരുപായേന വാനരാഃ 
അത്രസേനാനിവേശോസ്ക മന്ദ്രയാമോസ്ൃതാരണേ. 

മലയസഹ്ൃയയോടം മല പ് വിചിത്രാണി കാനനാനി_പി ചിത്രങ്ങളായ കാനനങ്ങക മ, പശ്യ൯ _ കണ്ടു, തേ _ അരവ൪, സഫ്യം മ 
സമതിക്ര മൃയ_സു ഖമായി കടന്നിട്ടു, ആനപൂര്൪വ്വയേണം ക്രമത്തില്, ഭീമസി 

കരമായ ശബ്ദത്തോടുക്രടിയ പ 
മന്തം അവതീയ്യ_ഹനുമാനില്നിന്നിറങ്ങ് 
മഃ. സുഗ്രീവനോട്ട് ചേന്ിരിക്കുന്ന റ 

ലയം ചഗിരിം_സഫ്ൃം മലയമെന്ന ഗിരിയെ, 

സ്വനം സമുദ്രം ഭയ 
ആയധഡ്യ ടടവ്്യാപ ച്ച, വാന്തൃ 

നം രാ 
നിം 
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്ം ! 

നെറ സമീപക 0 കു ത്തെ ആസാല്യംപ്രാപിച്ചിട്ട്, വചനം അബ്ബവീത്_വ 
ചനത്തെ പറഞ്ഞ ) 9 ഞ്ഞു, വയംസരവേട നമ്മളെല്ലാവരും, മകരാലയം സമു 
ച മകരങ്ങള യ ദം കം വാസസ്ഥാനമായ സമുദ്രത്തെ, ആഗതാഃ സ്മൂഃ_പ്രാ 
| _] പപ (൭ ( 

ലു 
പിച്ചവരായ ഭവിച്ച, വാനരാഃം അല്ലയോ വാനരന്മാരേ!, നഃ_നമ്മറം 

ല ഗ് 

ക്ക്, നിരുപായേന_ ഉ പായത്തോട്ടക്രടാതെ, ഇതഃഗന്തും ഇവിടെ 
നിന്നു ഗമിപ്പാന്, അശക്യം സാധിക്കയില്ല, താത൫൭ ഇവിടെ, സേനാ 
നിവേശട അസ്തൂസൈന്യം വിശ്രമിക്കട്ടെ, അസ്ൃയതാരണേ_ഇതിനെറ 

താരണത്തില്, മന്ത്രയാമ_ആലോചനചെയ്യും. 

മലയപര്വതത്തിലും .സഹ്ൃപര്വതത്തിലും അന്േകതരത്തി 
ലുള്ള കാടകളെ നോക്കി സന്തോഷിച്ച സഞ്ചരിക്കുന്ന അവര് ആ 

ഠാ ൽ പറ രണ്ടു' പര്വതങ്ങളേയും സുഖമായിട്ടു' കടന്നും കൊണ്ടു് ക്രമത്തില്, 
ഗംഭീരമായിശബ്ദിക്കുന്നതും, മകരമത്ധ്യം മുതലായ ഭയങ്കര ജീവികളുടെ 
വാസസ്ഥാനവുമായ സമുദ്രത്തിന്െറ സമീപത്തു വന്നുചേന്ര. രാമന് 
ഹനുമാനില്നിന്നിറങ്ങി സുഗ്രിവനോടുക്രൂടെ സമുദ്രജലത്തിന്നരികത്തു 
ചെന്നു സുഗ്ഗീവനോട പറഞ്ഞു. “ഹേ വാനരന്മാരെ, നമ്മളെ ലാവരും 

ട്ടി 

സമുദ്രക്കരയിലെത്തി. സൈന്മിവിടെ വസിക്കട്ടെ. ഇനി മേല് സഞ്ച 
ലി 

നി രിപ്പാന് സാധ്യമല്ല, ഉപായം കണ്ടുപിടിക്കുകതന്നെ പേണം. സമുദ്രം 

കടക്കേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്ന സംഗതിയെക്കുറിച്ച നമ്മളാലോചിച്ച 
ചി 

റക്കേണം. 

25. ശ്രുത്വാ രാമസ്ൃയവചനം സുഗ്രീവട സാഗരാന്തികേ 

സേനാംന്യവേശയല് ക്ഷിപ്രം രക്ഷിതാം കപ്പികഞ്ജരൈഃ 

രാമസ്യ-രാമനെറ, വചനംവചനത്തെം, ശരത്വാംശ്രവിചചിട്ട്, 

ഗ്രീവഃ_ സഗ്രീപന്൯, സാഗരാന്തികേടസമുദ്രസമീപത്തില്, കപികഞ്ജ 

രൈഃ_ വാനരമ്രേഷ്ഠന്മാരാല്, രക്ഷിതാം സേനാംടരക്ഷിക്കപ്പെട്ട സേ 

നയെ, ക്ഷിപ്രം ന്യവേശയത് ടവേഗത്തില് നിവേശിപ്പിച്ച. 

രാമന് പറഞ്ഞതുകേട്ട ഉടനെ സുഗ്രീവന് വാനരവിരന്മാരാല് 

പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കന്ന സൈന്യത്തെ സമുദ്രതീരത്തില് ക്രമം തെ 

ററാതെ വസിപ്പാന് കല്ലനകൊടുത്തു. 
പു 0 

പാല്ലീകിയിവിടെ കുറെക്കൂടെ വ്ൃക്തമാക്കുന്നുണ്ടെ . 

ശ്രോമസ്യവചനംശ്രത്വാ സുഗ്ഗീവട സഹലക്ഷ്മണഃ 

ന്യവേശയദ് ബലംതീരേ സാഗരസ്യദൂമായുതേ 
| 

[| 
[1 ചൂട] 

രാമന് പഠഞ്ഞതുകേട്ട സഗ്രീവന് ലക്ഷ്മണനോടുക്രടെച്ചേന്നിട്ടു 

വൃക്ഷങ്ങഥം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമുദ്രതീരത്തില് സൈന്യത്തെ നിവസി 
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ര്യ ് ] 

പ്പിച്ച. സേനയെ ക്രമംതെററാതെയിരുത്താ൯ ലക്ഷ്മണനു സുഗ്രീവ 
ളം ല് 

നെ സഹായിച്ച. തീരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ നിഴലുകളിലാണ് സൈ 

ന്യം വിശ്രധിച്ചുത് എന്നുകൂടെ സ്സൂഷ്ണമായ്ക്കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 

46. തേ പശ്യന്തോ വിഷേദുസ്ലം സാഗരം ഭിമദശനം 

മഹോന്തതതരംഗാഡ്യം ഭീമനക്രഭയങ്കരം 
കി 

47. അഗാധം ഗഗനാകാരം സാഗരം വിക്ഷ്യ ദു ഖിതാട 

തധിഷ്യാമ കഥം ഘോരം സാഗരം വരുണാലയം. 

49. ഹന്തപ്യ്യോസ്കാഭിരദ്യൈവ രാവണോ രാക്ഷസാധമദ 

ഇതി ചിന്താകുലാഭ സര്വേ രാമപാര്വേ വ്യവസ്ഥിതാട 

ഭിമദരനും- ഭയങ്കരമായ കാഴ്ചയോടുക്ൂടിയതും, മഹോന്നതതരംഗാ 
ഡയ അതൃന്നതങ്ങചായ ന; ളാടുക്രടിയതും, ഭീമനകഭയങ്ക 
രംഭവമ്പിച്ച മുതലകഠം നിമിത്തം ഭയത്തെ ജനിച്പിക്കുന്നതും, അഗാ 

ധംആഴമേറിയതും, ഗഗനാകാരംആ കാശത്തിനെറ ആകൃതിപോ 

ലെയിരിക്കുന്ന ആകൃതിയോടുക്രടിയതുമായ, തം സാഗരംആ സമുദ്ര 

ത്തെ നല, തേടനോക്കുന്നവരായ അവര്, വിഷേദുഃ-വിഷാദിച്ചം 
ഘോരം. ഭയങ്കരവും, വരുണാലയം൭വരുണ൭ ന൯റവാസസ്ഥാന്ല്ുമയ, 
സാഗരം സമുദ്രത്തെ, വീക്ഷ്യ-നോക്കീട്ട്, ദുഃ ഖിതാട ദുഃഖിക്കുന്നപ 
രായിട്ടു', കഥം എങ്ങിനെ, തരിഷ്യാമഭ_നമ്മഠം കടക്കും, രാക്ഷസാധ 
മട രാവണഃകരാക്ഷസന്മാരില് അധമനായ രാവണന്, അല്ല ഏവം ഇ 
പ്പോംതന്നെ, കഥം ഹന്തവ്യഴംഫഎങ്ങിനെ വധിക്കപ്പെടുവാന് യോ 
ഗ്ൃനായ് ഭവിക്കും? ഇതി ചിന്താകുലാഭ സര്വേ ഇപ്രകാരം വിചാര 
ത്താല് മുടഖിക്കുന്നവരായ സര്വരും, രാമപാദ്വേ_രാമനന്റെറ സമീപ 
ത്തില്, മിള വരായിഭവിച്ചു. 

കൂജിപ്പൊങ്ങി മേല്ക്കുമേല് ചകിക്കുന്ന വം കൊണ്ട്ട് 
ം 

നോക്കുന്നവക്ട്, ഭയത്തെ വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നതും, അത്യന്തം ആഴമുള്ള രൃം 57൭ ആകാശ ിലാ; ) പോലെ അവധിയില്ലാതെ പരന്നുകിടക്കുന്നതും, അപായം 
വരുത്തുന്ന മുതലകഠം മുതലായ ജലജനത്തുക്കം നിമിത്തം ധീരന്മാര് 
പോലം ഇറങ്ങുവാന് ഭയ ഒപ്പടത്തക്കതുമായ സമുദ്രത്തെക്കണ്ട ആ ൫൭ 
വാനരന്മാരുടെ മനസ് തം പ്പാവ് ഭം ം ടെ മനസ്സ് തളന്നുപോയി. ഭയങ്കരവും വരുണദേവനന്െഠറ 
വാസസ്ഥാനവുമായ ഈ സമുദ്രത്തെ നമ്മളെങ്ങിനെ കടക്കും? നിച 
നായ രാവണനെ പ്പെട്ടേന്നു സംഹരിക്കേണ്ടതായ നമ്മളടെ മുറെ നന്നി 
ഫ്മുങ്ങിനെ നിര്വഹിക്കും ഫന്നിങ്ങിഒ നെഡൃ മൂക വിചാ; രങ്ങളാാല് 9൭. ടി 1 ടി [| 
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തന്മാരായ സകല വാനരന്മാരും ശ്രീരാമനന്െറയരികത്തുചെന്നുറച്ചിരി 
പ്പായി. ] 
൨൮ 

വാല്പീകി ചെയിരിക്കു ക്ക മര് ചത! ചെ രിക്കുന്ന അത രച്യകായ സമുദ്രവദ്ന്നനത്തെ ത്താ 

ഴെ കാണിക്കാം. 

ലെ ി വിഷയ സുരാരി വിഷയം ഘോരം പാതാമവിഷയം സദാ 
സാഗരം ഫൃ ബരപ്പഖ്യമംബരം ക ത്തോ 

അംബരം സാഗരഞ്ചോഭൌ നിര്വിശേഷമപശ്യത 
സംപൃക്തം നഭസാഹ്യംഭഃ സംപ്ൃക്തംച നഭോംഭസാ 
താദ്ൃഗ് രൂപേസ്ു ദശ്യേരതേ നാനാരത്ഥ സമാകുലേ 
സമുല്പതിത മേഘഷസ്യ വീചിമാലാകലസ്ൃച 
വിശേഷോ നദ്വയോരാസില് സാഗരസ്യാംബരസ്യച 
അന്വ്യോന്വൈരാഹതാട സന്തഃ സസ്വനര്ഭീമനിസ്വനാഃ 

സമുദ്രം ആകാശതുല്യം, ആകാശം സമുദ്രതുല്യം. രണ്ടിന്നും വൃ 

ത്യാസമില്ലാത്തവിധത്തില് രാമസുഗ്രീവാദികഠം കണ്ടു. സമുദ്രജലം ആ 

കാശത്താലും, ആകാശം സമുദ്രജലത്താലും വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ആകാശത്തില് മേഘമാലകളും സമുദ്രത്തില്ത്തിരമാലകളും മേല്ക്കു 

മേല് സഞ്ചരിക്കുന്നു. മേലോട്ടും കിടോട്ടും അറഠറം കാണാത്തവിധത്ത। 

ലും അതിക്രമിപ്പാ൯ സാധിക്കാത്തവിധത്തിലും രണ്ടുമിരിക്കുന്നു. ആ 

കാശത്തില് രത്ഥസദ്ൃശങ്ങളായ നക്ഷത്രങ്ങളും, സമുദ്രത്തില് നക്ഷത്ര 

തല്യങ്ങകളായ രത്തങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. അതുകൊണ്ടു സമുദ്രത്തി 

നും ആകാശത്തിന്നും തമ്മില് വൃത്യാസമൊന്നുമില്ല. അന്യോന്യം അ 

ടിക്കപ്പെടന്നതൃകൊണ്ടു രണ്ടും ഭയങ്കരശബ്ദുത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊ ച ൪ ക 1 

ഞടിരിക്കുന്നു. 

49. രാമഃസിതാമനുസൃത്യ ദുഃഖേനമഹതാവൃതഃ 

വിലപ്യജാനകീം സീതാം ബഹുധാ കായ്യമാനുഷട 

50. അദ്ധിതീയശ്ചിദാത്മൈകഴ പരമാത്മാസനാതനഃ. 

യസ്തൂജാനാതി രാമസ സ്വരൂപം തത്വതോജനഃ 

21. തം നസ് പൃശതി ദുഃഖാദി കിമുതാനന്ദമവ്യയം 
ദഭഃഖഹഷഭയക്രോധലോഭമോഹമദാദയഃ 

59, അഞാനലിംഗാന്യേതാനി കുതഃസന്തിചിദാത്മനി 

ദേഹാഭിമാനിനോ ദുഃഖം നാദേഹസ്യ ചിദാത്മനഃ 
റു 

598, സംപ്രസാദേ ദ്വയാ ഭാവാല് സുഖമാത്രം ഹദ്ൃശ്യതേ 
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ബുദ്ധ്യാദ്യഭാവാല് സംസുപ്ല്ൌ ദുഃഖംതതൂനദൂുശ്യതേ 

അതോദുഃഖാദികംസവ്വം ബുദേധ്രേവ ന സംശയഃ 
ള ൭ സിതാം-സീതയെ, അനുസ്തൃത്യട അനുസ്ലരിച്ചിട്ട . മഹതാ മുഃഖേനംമ 

ഹത്തായ ദൂഭഖത്താല്, ആവ്ൃതഃട വ്യാപിക്കപ്പെട്ട, കായ്യമാനുഷഃ രാ 

മക കായ്യത്തിന്നുവേണ്ടി മാനുഷരൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന രാമന്, ജാന 
കീം സീതാം-ജനകപൃത്രിയായ സീതയെക്കുറിച്ച്', ബഹുധാ വിലപ്യ. 
ബഫുപ്രകാരത്തില് വിലപിച്ചിട്ട്, അദ്വിതീയഭദ്വിതീയത്തോടുക്രടാ 
ത്തവനും, ചിദാത്മാടണഞാനസ്വരൂപനും, സനാതനഃ_എന്നെന്നുമുക്കൂ 
വനുമായ, പരമാത്മാ ഏകടം.പരമാത്മാവേകന്മാത്ൂരം, യജനം 
യാതൊരു ജനം, രാമസ്യ-രാമന്െറ, സ്വരൂപംടസ്വരൂപത്തെ, തത്വ 
തഃ ജാനാതിടശരിയായറിയുന്നുവോ, തം-അവനെ, ദു*ഖാദിട ദുഖം മു 
തലായതു', നസ്പ്ൂശതിട സ്സ ശിക്കുന്നില്ല, അവ്യയം ആനന്ദം വികാര 
ത്തോടുക്രടാതിരിക്കുന്ന ആനന്ദസ്വരൂുപനെ, ഒ ഖഹഷഭയക്രോധ 
ലോഭ മോഹ മദാദ വടം ലുടഖം, സന്തോഷം, ഭയം, കോപം, ലോഭം, 

മോഹം, മദം, എന്നിവ, നസ് പൂശതിട സ്റ്റ രിക്കുന്നില്ല, ഇതി കിമുത. 
ഡുന്നു പറയേണമോ, അടാഞാനലിംഗാനി ഏതാനി അജ്ഞാനമാ 
കുന്ന കാരണത്തോടുക്രടിയ ഇവ, ചിദാത്മനട ചില്സ്വരൂപനില്, കു 
തഃ സന്തി-എങ്ങിനെയുണ്ടാകും? ദേഹാഭിമാനിനഃ_ദേഹത്തിലഭിമാ 

ടി നമുള്ള വന്നു , മുഃഖംംക്ലേശം, അദേഹസ്ൃ ചിദാത്മനഃകദേഹത്തോടട 
ക്രടാതിരിക്കുന്ന ചിദ്രപന്ന്', നട ഇല്ല, സമ്പ്രസാദേ ചിത്തം തെളിയു 
മ്പോംം, ദവയാഭാവാല്ടരണ്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു സുഖം മാത്രം ദുശ്യ 

ി 
ി തേഹിംസുഖം മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതു സുപ്പസിഭ്ധം, സംഗത്രദ്ധേകഫ് 

റവും ശ്രദ്ധനില്, ബുദല്യാപ്യഭാവാല്-.ബുഭധ്യാദികളില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, 
തത്ര-അവനില്, ദുഃഖം ന ദുശ്യതേചഠുഃഖം കാണപ്പെടുന്നില്ല, അതഃ 
അതുകൊണ്ടു, ദുഃഖാദികം സ്വം ദുഃഖം ുതലായതെല്ലാം, ബുദ്ധേഴ ഏ ി ര് വടബുഭധിക്കുതന്നെ, ന സംശയഃ_സംശയമിച. 

[ടി 
ച ച ര 

| 
രാമനു സീതയെ നിരന്തര, സ്തരിച്ചുകൊണ്ടത്ന്തം ദുഃഖിതനായ് വച്ചു. രാവണവധരൂപമായ കായ്യസാഭ്ധ്യത്തിന്നുവേണ്ടി മാനുഷരൂ 

പം ധരിച്ചതുകൊണ്ടാണാവിധം സ്ത്രിച്ചതും മുടഖിച്ചതും. മനുഷ്യ്യസ്വ 
ഭാവെ ബട വത്തെ അഭിനയിച്ചതുമാതരമല്ലാതെ റു ഖാദിഭാവങ്ങം രാമനെ പര 
മാത്ത് ് ത്ഥത്തില് ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്തുകൊണങെ ി ൭ ൭ ന്നാല്, രാമന് അദ്പിതിയനും, ഞാനസ്വരൂപനും എന്നെന്നുമുളും പന്മായ ഏക പരമാത്മാവാകുന്നു. തന്നില് നിന്ന തനിക്ക. ഭയത്ത ( വ ₹ കു ളി 

നി ലം ച യ ഴ് 
നനവകാശമില്ല. തന്നില്നിന്നു ഭി നനായിട്ടന)നണ്ടെമില് 

1. 
[] 

ചാത്രം 
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ഭയത്തിന്നവകാശമുണ്ടു്. എന്നാണ്, “ദധിതീയാദൈഭയം ഭവത് 
എന്ന ശ്രുതിവാക്യം സിദഭ്ധാന്തിക്കുന്നതു. .ദ്വിതീയാതിവൈചരണ്ടാ 
മത്രായ ഒന്നില്നിന്നുമാത്രമേ. ഭയംകപേടി, ഭവതി ണ്ടാകുന്നുള്ള 
വെന്നാണ് ശ്രുതിവാക്ൃയത്തിന്െറ അത്ഥം. അദറിതീയന് എന്ന 
പടത്തിന്ന് സജാതീയഭേദമില്ലാ ത്തവനെന്നത്ഥം. സമാനമായ ജാതി 
യിലുഠംപ്പെട്ടവന്, സജാതീയന്. ഒരു മനുഷ്യന് മറെറാരു മനുഷ്യനില് 
നിന്ന്' ഭേദപ്പെട്ടുകാണുന്നതിനെ സജാതീയഭേദമെന്നു പറയാം. മനു 
ഷ്യ വര്ഗ്ഗം ഒരു ജാതിയാകയാല് എല്ലാ മനുഷ്യരും സജാതീയന്മാര്. 
ഓരോ മനുഷ്യനേയും മറ൨ മനുഷ്യരില്നിന്ന്” വേര്തിരിച്ചറിവാന് ക 
ഴിയുന്നതായ ലക്ഷണഭേദം എല്ലാവരിലുമിരിക്കുന്നു. ഈ ഭേദത്തിന്നു 
സജാതീയഭേദമെന്നു പേര്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഭേദം രാമനിലിരിക്കയി 
ലു. എത്തുകൊണ്ടെന്നാല് രാമന് മനുഷ്യനല്ല. മനുഷ്യ രൂപത്തെ 
സ്വേച്ഛയാ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ശരിയായ ഒരു മനുഷ്യ 
നല്ല. പിന്നെ ആരാണെന്നാല് ലിദാത്മാവാകുന്നു. ഇഞാനസ്വരൂപ 
നാകയാല് ഏകന്തന്നെ. വിജാതിയ ഭേദവും രാമനിലിരിക്കുന്നില്ല. 
മൃഗത്തിന്നും മനുഷ്യന്നും തമ്മിലുളള ഭേദത്തിന്നു വിജാതീയഭേദമെ 
നനു പേര. ഏകന് മാത്രമല്ലാതെ അസ്ധപ്യമായ യാതൊന്നു മില്ലാ 
തരിക്കുന്ന പരമാത്മാ രാമനെന്നറിയേണം. അതുകൊണ്ടാണ്” സനാ 

തനനെന്നു പറഞ്ഞതു്. എന്നുമുകൂള നിത്യവസ്ത രാമനെന്നു സിദ്ധാ 

ന്തം. രണ്ടുണ്ടെന്നു വരുമ്പോംം മാത്രമേ ഭായ്യാദി, സംബന്ധത്തിന്നവ 
കാശമുള്ള. അതുനിമിത്തം ദുഃഖവുമുണ്ടാകും. അദ്വിതീയനായ തുകൊണ്ട്” 
ഭായ്്യാദിസം ബന്ധമേ യില്ലാതിരിക്കേ ദുഭഖമെങ്ങിനെയുണ്ടാകുമെന്നാ 
ണ് നിഷ്ടഷിച്ചിരിക്കുന്നതു'. ഇതാണ് രാമനന്െറ സ്വരൂപമെന്ന്' യാ 

തൊരു ജനം അറിയുന്നുവോ ആ മനുഷ്യനെ ദുഃ ഖാദിഭാവങ്ങം സ്ുശി 

ക്കയില്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കേ നിര്വ്വികാരാനന്ദ സ്വരൂപനായ രാമനെ, 

ദുഃഖം, സന്തോഷം, ഭയം, കോപം, ലോഭം, മോഹം, മദം, മുതലായ 
വൃത്തികഠം സ്പുശിക്കുകയില്ലെന്ന്' പിന്നെപ്പറയേണമോ. ആത്മസ്വരൂ 

ത്തെ അറിയാതിരിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ദുഃഖാദിഭാവങ്ങഥം ബന്ധിക്ക 

യുക്ളൂ. രാമനാകുട്ടേ ജ്ഞാനസ്വരൂപനാകയാല് ദുഭഖാദി ബാധക്കു കാ 

രണമില്ല. രാമന്ന്' ലുഭഖമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, രാമസ്വരൂപത്തെ അവിഞ്ഞ 
വന്നും ദുഃഖാദികളില്ലെന്നു പറഞ്ഞതിനെ സമത്ഥിക്കുവാ൯ പറയുന്നു:- 
ദുഃഖം, സന്തോഷം, മുതലായവ അജ്ഞാനത്തില് നിന്നുത്ഭവിക്കുന്നവ 

യാശുന്നു. ആത്മാവിനെ അറിയാത്തവന് ദേഹത്തെ ആത്മാവെന്നു 
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തെററായിട് വിചാരിക്കുന്നു. അതുനിമിത്തം ദുഃഖാദികമുവനെ ബാധി 
[॥ റ് 
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ക്കുന്നു. രാമസ്വരൂപത്തെ നന്നായറിയുന്നവന് അങ്ഞാനാന്ധകാര 

ത്തില് നിന്നു മക്തനായതിനാല് അവന് ആത്മാവായിത്തന്നെ ഭവി 

ശഒന്നു. സൂയ്യോദയത്തില് ഇരുട്ടെന്നപോലെ ആത്മോദയത്തില് അ 

ഓംമാനവും തന്നിമിത്തമുണ്ടായ ദേഹാഭമാനവും നശിച്ചതിനാല് ത 

ത്വമ്ഞാനിക്കും സുഖദുഃ ഖാദി ബാധയില്ല. ആത്മസ്വരൂപം പ്രകാശി 

ചചതോടുര്രടെ ദേഹം നശിച്ചിരിക്കയാല് തത്വജ്ഞാനി ചില്സ്വരൂപ 

നാകുന്നു. ദേഹം നശിച്ചുവെന്നു പറടത്തതിനന്െറ സാരം ദേഹാഭിമാന 

മില്ലാതായിയെന്നുമാതൂമാണ് . അതുകൊട്ടോണവനെ ദുഭഖസുഖാദിക൦ം 

ബനറ്ഡിക്കയില്ലെന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞത്. ദേഹാഭിമാനമാണ് ദുഃ ഖാദികാ 

രണമെന്ന്' പറഞ്ഞതിനെ അനുഭവപ്പെടു ത്തു വാന് വീണ്ടുംപറയുന്നു:__ 

മനസ്സിന്െറ ചാഞ്ചല്യയമാണ് ആത്മഭിന്നമായ വഡ്തൂവുണ്ടെന്നുളൂള വി 

ചാരത്തിന്നു കാരണം. മനസ്സടങ്ങുമ്പോഠം_സുഷുബ്ലിയില് സാധാരണ 

ജനങ്ങറംക്കും, സമാധിയില് ജഞാനിക്കും, ദേഹാദിഭാവങ്ങടു കാണ 
പ്പേടുന്നില്ല. അപ്പോം സുഖം മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു. ഉറങ്ങിയുണന്ന 

വന് അനുഭവിച്ചതായ സുഖം ആത്മസ്വരൂപസുഖമല്ലെന്തൂഹിക്കുന്നവ 

രുണ്ടെങ്കില് ആ സുഖം പിന്നെയെവിടുന്നുവന്നുവെന്നന്വേഷിച്ചറിവാന് 

കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ഇതിന്െറ സാരമെത്തെന്നാല് അസന്പവസ്തരസംബ 

ന്ധം__മനശ്ചാഞ്ചല്യം__ആത്മാവിനെ മറയ്മഛന്നു. അപ്പോം ദേഹാദി 
ബുദ്ധിയുദിക്കുന്നു. അതോടു ക്രടെ ദുഃഖാദികളുമുണ്ടാകുന്നു. “സംപ്രസാദേ 

ം ൭൭ ദ്വയാ ഭാവാല്* മനസ്സടങ്ങുമ്പോഠം രണ്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു “സുഖമാ 
തം ഹിദുശ്യതേ?ആത്മസ്വരൂപമായ സുഖം മാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്നു. 
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സമല്ലം, നിശ്ചയം, മുതലായ വൃത്തികളെല്ലാം മനസ്സിനേറയും ബുദ്ധി 
യുടേയും വ്യാപാരങ്ങളാകയറല് ദുഭഖാദി സകല ഭാവങ്ങളും ബുദ്ധ്യാ 
ദികഠംക്കല്ലാതെ ആത്മാവിന്നില്ലെന്നുളു ത് നിശ്ചയംതന്നെ. 

24. രാമഃ പരാത്മാ പുരുഷഃ പുരാണോ 

നിത്ച്യോദിതോ നിത്വസഖോ നിരീഹടഃ. 
തഥാപി മായാഗുണസംഗതോ സൌ 

സുഖീവ മുഭഖീവ വിഭാവ്യതേബുധൈട 
രാമഭ. 1 €-രാമ൯, പുരാണ$ടസ്ൃഷ്ടിക്കുമുമ്പവെയള്ള വനും, പുരുഷഃ വിരാറം 
റ, [ ള് പരാത്മാട പരമാത്മാവും, നിത്യോദിതഃ- എപ്പോഴും 
വപവകാ ജോ // പ്രകാശിക്കുന്നവനും, നിത്ൃസുഖഃടനാശരഹിതമായ സുഖംതന്നെ സ്വ 
രൂപമായിരിക്കുന്നവനും, നിരീഹഃ_ഒന്നും പ്രവൃത്തിക്കാത്തവനും, ആകു 
നനു, തഥാപി എങ്കിലും, അബുധൈഃട അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങളാല്. മം 

ൽ 



998 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

യാഗുണസംഗതദടമായാഗുണങ്ങളുടെ സംഗം നിമിത്തം, സുഖി ഇവട 
സുഖമുള്ള വനെന്നപോലെയും, മുഖീ ഇവംദുഃ ഖമുള്ളവനെന്നപോലെ 
യും, വിഭാവ്യതെ- അറിയപ്പെടുന്നു. 

പ്രകൃതിയുടെ അധിഷ്ഠാനമാകയാല് ലോകോല്പത്തിക്കു മുമ്പത 
ന്നെയുക്ട്ു പരമാത്മാവായ രാമന് സദാ പ്രകാശിക്കുന്നവനും, സദാ സു 
ഖസ്വരൂപനുമാകുന്നു. ഏങ്കിലും ഈ തത്വത്തെ അറിയാത്ത ജനങ്ങറം 
രാമന് മായാഗുണസംബന്ധമുള്ളവനും, അതുനിമിത്തം സുഖ ദു? ഖാദി 
കട്ടള വനുമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. 

ഇതി ശ്രീമദഭധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാദ്ദേ 
യുര്ധകാണ്ഡേ പ്രഥമട സരഗഃ 

തുഭം ഭവതു. 

ഓം നകോഭഗവവതേ 

ശ്രീരാമ ചന്ദ്രായ 
0.55 

ശ്രിമദഭധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

രണ്ടാംസര്൪ര്ഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച. 

1. ലങ്കായാം രാവണോ ദ്ഷ്ട്വാ കൃതം കമ്മ ഹത്തമതാ 

ദുഷ്ഠ്രരം ദൈവതൈര്വാപി ഫ്രിയാ കിഞ്ചിദവാങ് മുഖ 

ഉ. ആഹുയ മന്ത്രിണഃ സര്വാനിദം വചനമബ്രവീത്. 

ദൈവതൈടഃ വാ അപി ദേവന്മാരാലും, ുഷ്ഠ്രരം-ചെയ്താ൯ കഴിയാ 

ത്തതും, ഹതമതാ-ഹനുമാനാല്, ലങ്കായാം ലങ്കയില്, കൃതംടചെയ്യ 

പ്പെട്ടതുമായ, കമ്മ ദൂൃഷ്ട്വാട കമ്മത്തെ ദരിച്ചിട്ട്, ഫ്രിയാട ലജ്ജയാല്, 

ലി _അല്ലം, അവാങ് മുഖ താ ഗിയ നം രാവ 

ണഭചരാവണന്, സര്വാന് മന്ര്രിണഃട എല്ലാ മന്ത്രികളേയം, ആഹുയട 

അബ്രവീത് മേ ത് 
ആഹ്വാനംചെയ്യിട്ട് , ഇദം വചനംടഈ വചനത്തെ, 

പറഞ്ഞു. 
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ശ്രീമഹാദേവനരുംചെയ്യു. 

ഒന്നാംസര്ഗത്തില് രാമസുഗ്ഗീപാദിക൦ം സമുദ്രം കടക്കുവാനുള്ള 

ഉപായം ആലോചിച്ചു സമുദ്രത്തിന്െറ വടക്കേകരയിലിരിക്കുന്നുവെ 

നനു പറഞ്ഞശേഷം, ലങ്കയില് രാവണന് മന്ത്രിമാരോടുക്രടെ ആസന്ന 
മായിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തില് ഏതുവിധം പ്രവൃത്തിക്കേണമെന്ന കായ്യും 
ആലോചിക്കുന്നതിനെ, രണ്ടാംസര്ഗത്തില് വിവരിക്കുന്നു. 

ദേവന്മാക്കുക്രടെ ചെയ്താന് സാധിക്കാത്തതായ കമ്മം ഹനുമാന് 
ലങ്കയില് ചെയ്യപോയതിനെക്കണ്ട രാവണന് ലജ്ജയാല് മഖം താ 
ിയുകൊണ്ട്' മന്ത്രിമാരെയെല്ലാം വിജിച്ചവരുത്തിയിവിധം അവ, 
രോടു പറഞ്ഞു. 

ഹത്ൃമതാ കൃതം കമ്മ ഭവത്ഭിര്ദുൃഷ്യമേവ തത് 
9. പ്രവിശ ലങ്കാം ദുദ്രഷ്ാം ദുഷ്്വാ സീതാം ദുരാസദാം 

ഹത്വാ ച രാക്ഷസാന് വീരാ നക്ഷം മന്ദോദരീസൃതം 
4. ദശ്ധ്വാ ലങ്കാമശേഷണ ലംഘയിത്വാ ച സാഗരം 

യുഷ്ടാ൯ സര്വാനതിക്രമു സ്വസ്ഥോഗാല് പുനരേവസഭ 
ഹനൃമതാട ഹനുമാനാല്, കൃതം തല്കമ്മടചെയ്യപ്പെട്ട ആ കമ്മം, ഭ 
വത്തിഃം ഭവാന്മാരാല്, ദൃഷ്ടം ഏവടഭശിക്കപ്പെട്ടതുതന്നെ, ദുദ്ധഷാം.. 
അതിക്രമിപ്പാനസാദ്മൃയയായ, ലക്കം ലങ്കയെ, പ്രവിശ്യടപ്രവേശിച്ചി ട്ട്, മുരാസദാം-അടുത്തുപോവാന് പാടില്ലാത്ത, സിതാംടസിതയെ, നി! ദൃഷ്ട്വാം കണ്ടിട്ടു് , വീരാന് രാക്ഷസാന്- വീരന്മാരായ രാക്ഷസ ന്മാരെയും, 
മന്ദോദരിീസുതം അക്ഷം ചട മന്ദോദരിഡയ൭ ട പുത്രനായ അക്ഷനേയഡ്യം, 

ത്ത, ലംഘയിത്വാടലംഘിച്ചിട്ട്, 
ലങ്കാംടലങ്കയെ, അശേഷേണകമുഴുവനും, 

ഹത്വാടഹനിച്ചിട്ട്, സാഗരംടസമുദ്രഒ 

/ ധ ദശ്ധവാ-ദഹിപ്പിച്ചിട്ടു ചം യ്യ 
എ കം ന്ടെ അത്ര മ്യ-അതിക്രമ ചിട്ട, 

സ്വസ്ഥ അഗാത സുഖമായി 

നി ര ഷ്ലാ൯ സര്വാ൯ട നിങ്ങളെ ല്ലാവരേയും, 
് സഃ-അവന്, പുന ഏവഷവീണ്ടും, 

പോകയും മ് 

ശര നീസ്റ്റാരനല്ല, മനസ്സിരുത്തി ആലോ ചിക്കേണക മന്നു' മന്ത്രി ു നി ൽ ര് ) 
മാരെ ധര്പ്പിക്കുവാന്, കഴിത്തെ സംഗതികളെ, ആവത്തിച്ച പഠഡ്യ ന്നു: “--ഹനുമാ൯ ചെയ്തു ആ കമ്മം നിങ്ങഥം കണ്ട 
നെ. ആക്കം അതിക്രമിപ്പാന് സാധിക്കാത്തവിധം 
പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലങ്കയില് പ്രവേശി 

റിഞ്ിരിക്കുന്നതത 
ല് കാത്തു രക്ഷിക്ക 

ചു. ദട്ടത്തുക്രടാത്തവണ്ണും കാവല് വെച്ചു സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സീതയെച്ചെന്നുകണ്ടു. വീരന്മാരായ 
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രാക്ഷസന്മാരെയും, മന്ദോദരിയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന പുത്രനായ അക്ഷ 
കുമാരനേയും വധിച്ചു. ലങ്കാപുരിയെ മുഴുവനും ചുട്ടു ഭസ്തുമാക്കി. നി 
ങ്ങളെയെല്ലാപേരേയും അതിക്രമിച്ച് യാതൊരു കഷ്ടവും ബുദ്ധിമുട്ടം 

കൂടാതെ സമുദ്രം വീണ്ടും ചാടിക്കടന്നു പോകയും ചെയ. ഇതയ്യം 

യയതുകൊണ്ടു ശത്രു നിസ്താരനല്ലെന്നു നിങ്ങഠം ന ത 
പ്രായം. 

2. കിം കത്തവ്ൃയമിതോസ്ക്ാഭി ദയം മന്ത്രവിശാരദാഃ 

മന്ത്രയദ്ധ്വം പ്രയത്തേന യല്കൃതം മേ ഹിതം ഭവേത് 

ഇതഃം.ഇനിമേല്, അസ്താഭിഭട നമ്മളാല്, കത്തവ്യയം കിംടചെയ്യപ്പെടു 

വാന് യോഗ്യമായ തെന്താകുന്നു?, കൃതം യത് ചെയ്യപ്പെട്ട യാതൊ 

ന്ന്, മേ-എനിക്ക് , ഹിതം ഭവേത് -ഹിതമായിട്ട ഭവിക്കും, മന്ത്രവി 

ശാരദാഃ_ ആലോചനാനിപുണന്മാരായ, യൂയംടനിങ്ങഥം, മന്ത്രയ 

ദ്ധവംമന്ത്രിക്കുവിന്. 
ഇനിമേല് നമ്മമെന്തുചെയ്യേണം. എന്തൊന്നു ചെയ്യാല് എനി 

ക്ക ഹിതമായി ഭവിക്കുമോ അതിനെ, കയ്യാലോചനയില് സമത്ഥ 

മാരായ നിങ്ങം ആലോചിക്കുവിന്. 

8. രാവണസ്യ വചഭ ശ്രുത്വാ രാക്ഷസാ സ്തമഥാ ബ്രുവന് 

ദേപ!ശങ്കാ കുതോ രാമാ ത്തവലോകജിതോരണേ 

രാവണസ്വ-രാവണനെറം, വചഭംവചസ്സിനെ, ശ്രത്വാടശ്രവിച്ചിട്ട്, 

രാക്ഷസാഭഃംരാക്ഷസന്മാര്, അഥ തം അബ്രുവന്. അനന്തരം അവനോ 

ട പറഞ്ഞു, ദേവട അല്ലെയോ ദേവ!, ലോകജിതഃ തേടലോകങ്ങളെ 

ജയിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ങെക്ക് , രണേചരണത്തില്, രാമാത് ടരാമനില്നി 

ന്ന്, ശകാ കുതഃ ശങ്കയെങ്ങിനെ?. 

രാവണന് പറഞ്ഞതുകേട്ട രാക്ഷസന്മാര്, അനന്തരം അവനോ 

ടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. അല്ലെയോ സ്വാമിന്. ഇന്ദ്രാദികളുടെ ലോകങ്ങ 

മെക്രൂടെ ജയി ച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങെക്ക് യുദ്ധത്തില് രാമനില്നിന്നു ശങ്ക 

യണ്ടാവാന്൯ എനത്തുകാരണം? അങ്ങയുടെ ശങ്ക അസ്ഥാനത്തിലാണെ 

ന്നഭിപ്രായം. 

ഇതാണ് മുമ്മന്ത്രികളുടെ ശരിയായ ലക്ഷണം. അവര് കായ്ക്ത്തി 

ന്നുമളില് പ്രവേശിക്കുകയില്ല. സ്വാമിയെ അസ്ഥാനത്തില് സ്തൃതിച്ചു ക 

ണ്ടില്ച്ചാടിക്കും. 

ന്ന നാശംതന്നെ അവസാനത്തെ ഫലം ഫന്നു വെളിപ്പെടുത്തുവാന് 
ഇങ്ങിനെയുള്ള മന്ത്രിമാരെ വിശ്വസിക്കുന്ന രാജാവി 

കവി ഭാവിക്കുന്നു, 
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ക രി വ [ക] [ ന 7. ഇന്ദ്രസ്തു ബര്ധവാ നിക്ഷിപ്ലഃ പുത്രേണ തവ പത്ത€ 

ജിത്വാ കുബേരമാനീയ പുഷ്യകം ഭജ്യതേ ത്വയാ 

തവട അങ്ങയുടെ, പുത്രേണ പൃത്ൃനാല്, ഇന്്രഃ-ഇന്ദ്രന, ബദ്ധ്വാട-ബ 

ന്ധിച്ചിട്ടു്, പത്തനേടപത്തനത്തില്, നിക്ഷിപ്ലഭകനിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു, 
൬ കബേരംകുബേരനെ, ജിത്വാ ജയിച്ചിട്ട് , പുഷ്ുകം ആനിയംപുഷ്കുക 

ത്തെ ആനയിച്ചിട്ട്, ത്വയാ ഉജ്യതേ-അങ്ങെയാല് ഉളജിക്കപ്പെടുന്നു. 

മ; ി ് പറയുന്നതു മുഖയസ്തൂതിയല്ല, കായ്യയമാണെന്നു ബോധിപ്പ്ിക്കുവാ൯ 

മന്ത്രിമാര്. തെളിവുകൊട്ടക്കുന്നു: __അങ്ങയുടെ പുത്രന്, ഇന്ദ്രനെക്കെടടി 

ക്കൊണ്ടുവന്നു* രാജധാനിയിലിട്ടവനല്ലെയോ?, അങ്ങുന്നു കു ബരനെ ജ 

യിച്ചു പുഷ്ുകവിമാനം ലങ്കയില് കൊണ്ടുവന്ന് അതില് കയറി സഞ്ച 
രി രിച്ചു സുഖമനുഭവിക്കുന്നില്ലെയോ. 

സ്വശക്തിയുണ്ടെന്നു തെളിയിപ്പാന് പുഷ്യകാനയനത്തെയും, സ 
ഹായബലമുണ്ടെന്നു കാണിപ്പാന് ഇന്ദ്രജിത്തിന്െറ ബലത്തേയും എടു 
ത്തുപറഞ്ഞതാകുന്നു. സ്വാമിയും സഹായികളും ഒരുപോലെ ബലവാ 

 ന്മാരായിരുന്നാല് പിന്നെ യുദ്ധത്തില് അപജയത്തെക്കുറിച്ച് ശങ്കിപ്പാ 
നവകാശമില്ലെന്നുളുള രാജനീതിസാരഞ്ഞെ സമത്ഥിക്കവാനാഡ് മന്ത്രി 
മാരുടെ ഭാവം. 

യക്ഷന്മാരെ ജയിച്ചിട്ടാണ്' വിമാനം കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് വാ 
ലീകി പറയുന്നത്. 

്വിനിഹത്വചയക്ഷൌഘാന് വിക്ഷോഭ്യച നിഥഹ്ൃയച 
ത്വയാ കൈലാസശിഖരാദ്വിമാനമിദ മാഹൃതം?” 

കൈലാസശിഖരത്തില്ചെന്ന് അങ്ങുന്നു യക്ഷസമൂഹങ്ങളെ വ 
ധിച്ചം, ക്ഷോഭിപ്പിച്ചം, ബന്ധിച്ചം നിശ്രേഷം ജയിച്ചതില്പ്പിന്നെ 
ഈ പൃഷുകവിമാനം അങ്ങയാ കാണ്ടവരപെട വമ 

പുഷ ന ല് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട. എന്നത്ഥമുള്ള 
ടു ം [ര ആ ഒ്റര്രോകത്താല് രാവണന് ഏകനായിട്ടാണ് യക്ഷലോകത്തെ ജയി 

ചുതെന്നറിയിക്കുന്ന മന്ത്രിമാര് അവരുകട മുഖസ്തുതികൊണ്ടു' രാവണ നി ലം 1. സ് നെ മോഹീപ്പിക്കുന്നതായ് ട്ട വാല്ലികി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 
8. യമോജിതടഃ കാലദണ്ഡാല് ഭയം നാഭൂത്തവപ്രഭോ! 

വരുണോ ഹുംകൃതേനൈവ ജിത സര്വേപി രാക്ഷസാഃ 
യമ ജിതഃടയമന് ജയ് ടും | ) യമ൯ ജയിക്കപ്പെട്ടും പ്രഭോ! അല്ലയോ പ്രഭവായക്േഷാ വേ, കാലദണ്ഡാത്-കാലന്െറ ദണ്ഡ മെന്ന ആയൃയധത്തില്നീി ന്ന്, തവട അഞ്ങെക്ക്, ഭയം ന; ച ഭയമുണ്ടായ് അഭൂത -.ഭയമുണ്ടായില്ല, വരുണഭചവരു 
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ണനു, ഹുംകൃതേന ഏവകഹുങ്കാരത്താല്തന്നെ, .ജിതഃ_ജയിക്കപ്പെട, 
വയ് സര്വേ രാക്ഷസാഭ അപി സര്വന്മാരായ രാക്ഷസന്മാരും, ജിതാഃ_ജ 

യിക്കപ്പെട്ടവരായി. 
1 ി ഹേ പ്രഭോ! അങ്ങുന്ന് യമനെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. സര്വ പ്രാണി 

കക്േയും അമത്തുന്ന കാലഭണ്ഡത്തില്നിന്നുക്രടെ അങ്ങെക്ക്” ഭയമ 
ണ്ടായില്ല. ഹുംകാരമാത്രത്താല് വരുണനേയും ജയിച്ചു. സകല രാക്ഷ 
സന്മാരേയും കീഴടക്കി. 

9. മയോ മഹാസുരോ ഭിത്യാ കമ്പ്യാം ദത്വാ സ്വയം തവ 
ത്വദ്വശേവത്തതേല്യാപി കിമുതാന്പേ മഹാസുരാഃ 

മഹാസുരഃ മയ ഃടമഹാസുരനായ മയന്, ഭീത്യാട ഭയംകൊണ്ട്, സ്വയം 
കസ്ാം ദത്വാ-സ്വമനസ്സാല്ത്തന്നെ കമ്പ്യകയെ ദാനംചെയ്യിട്ട്, അ 
ല്യാപിടഇപ്പോഴം, ത്വദ്വശേ- അങ്ങയുടെ അധീനത്തില്, വത്തതേം 

വത്തിക്കുന്നു, അന്നേ മഹാസുരാഃ കിമുതട അമ്പ്യന്മാരായ മഹാസുരന്മാര്, 
പിന്നെപ്പറയേണമോ? 

അസുരന്മാരില് വെച്ചു” മഹാനായ മയന് അങ്ങയെ ഭയപ്പെട്ട് 

സ്വമനസ്സാല്തന്നെ പുത്രിയായ മന്ദോേദരിയെ അങ്ങേക്കു തന്നു. ഇന്നും 

അങ്ങയുടെ അധീനത്തിലിരിക്കുന്നു. അന്ധന്മാരായ മഹാസുരന്മാർ അ 

ങ്ങയുടെ അധീനത്തിലാണെന്നു പിന്നെപ്പറയേണമോ? ഇത്രത്തോളം 

പരാക്രമമുമുള അങ്ങെക്ക് രാമനില്നിന്നു ശങ്ക ജനിച്ചതില് ഞങ്ങറം 
ക്കാശ്ചയയം തോന്നുന്നുവെന്നഭിപ്രായം. ഭ് 

ഇവിടെ വാല്ലീകി ഇുങ്ങിനെപറയുന്നു:__ 

മേയേന ദാനവേദ്ദ്രേണ ത്വല്ഭയാല് സഖ്യയമിച്ഛു താ 

ഹിതാ തവഭായ്യാത്ഥേ ദത്താ രാക്ഷസപുംഗവ!?” 

ഹേ രാക്ഷസേശ്വ൪! അങ്ങയില് നിന്നു ഭയപ്പെട്ട ദാനവത്രേഷ്ലനായ 
്ി 

1 വ് 

മയന് അങ്ങയുടെ സഖ്യത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുംകൊണ്ട്ം സ്വപൃത്രിയെ അ 

ഞ്ങേക്കു ഭായ്യയായി നല്കി. സഖ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് വിവാഹ 

ത്തി തായ ലോകരിതിയെക്രകുടെ വാല്വീകി സൂചി 
ബന്ധത്തില് ഏപ്പെടുന്നതായ 6 ക്ര പ് സൂ 

പിച്ചിരിക്കുന്നു . വി 

10. ഹന്മദ്ധഷണംയത്തു തദവഴ്ഞാകൃതം ചന 

വ്വാനരോയം കിമസ്ത്ാക മമ്മി൯ പെൌരുഷദശനേ. 

ലു രി 

1]. ഇത്യപേക്ഷിതമസ്താഭിഭ്ധഷണം തേന കിംഭവേത്. 

വയം പരമത്താഃ കിം തേന വഞ്ചിതാസ്തോ ഹനൂമതാ. 
നി 
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13. ജാനീമോയദി തം സവ്വേ കഥം ജീവന്ഗമിഷ്യതി 
ആഖ്ഞാപയ ജഗല്ക്ൃല്സ്റുമവാനരമമാനുഷം 

19. കൃത്വായാസ്യാമഹേ സര്വ്വേ പ്രത്യേകം വാ നിയോജയ 

ഹനമദധാഷണംടഹനുമാന്ചെയുയ ധിക്കാരവും, നഃ തദവജ്ഞാകൃതംക 
ഞങ്ങളാല് അവനില് ചെയ്യപ്പെട്ട അവജ്ഞയും, യത് _യാതൊ 
ന്നോ, തത് ട അതു, അയം വാനര$ടട ഈയ വാനരന്, ക്രിം അയസ്ല്ലാകം 

(കരിഷ്യതി) എന്തു ഞങ്ങറംക്കു ചെയ്യം, അന്തിന്൯- ഇവനില്, പെനരു 
ഷ്ദശനേ കിംടപരാക്രമം പ്രദശിപ്പിക്കുന്നതിലെത്തുഫലം;, ഇതി എ 
ന്ന വിചാരത്താല്, ധഷണംട്ധിക്കാരം, അസ്താഭിഃ ഞങ്ങളാല്, ഉപേ 
ക്ഷിതംടഉ പേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, തേന കിം ഭവേത് ടഅതുകൊണ്ടെന്തു ഭവി 
ക്കും, വയംംഞങ്ങംം, പ്രമത്താഃസ്ലഃപ്രമത്തന്മാരായ് ഭവിച്ച, തേന 
ഹത്തമതാട ആ ഹനുമാനാല്, വഞ്ചിതാഃ; ടവഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവരായ് ഭ 
വിച്ചു. സ്വേ വയംകസവ്വന്മാരായ ഞങ്ങറം, തം യദിജാനീമദം- അവ 
നെ അറീത്തിരുന്നുവെങ്കില്, ജീവന് ചഥം ഗമിഷ്യതിടജീവിച്ചിരിക്കു 
സ; ഗമിക്കും? ആദ്ഞാപയ ടകല്ലിച്ചാലും, കൃല്സ്റ്റം 
ജഗത് ടസമസ്തമായ ലോകത്തെ, അവാനരംടവാനരന്മാരോട്ട ക്രടാത്ത 
തും, അമാനുഷം ട മാനുഷന്മാരോടു കരടാത്തതുമായിട്ട”, കൃത്വാടചെയ്യി 

(2 പി ി 4 ടം സവ്വേവയംടസവ്ൃവന്മാരായ തെങ്ങറം, ആയാസ്യാമഹേ- ആയാനം 
ചെയ്യാം, പ്രത്യേകം വാറടഓരോരുത്തന്നെ ആയിട്ടും, നിയോജയംകചി ലു 

വ്വ ലു 
ഹനുമാനിവിടെ ല് ൂ | 

ടെ വന്നു ചെയ്യകായ്യം ശ്രദ്ധിക്കത്തക്കതല്ലയഷോ? അ തിന്നു നിങ്ങം എന്തുസമാധാനം പറയുന്നുവെന്നുള്ള രാവണന്റെ ശ യെ പരിഹരിപ്പാന് മന്ത്രിമാര് പറയുന്നു: __ 
ഹനുമാനിവിടെവന്നു കാട്ടിയ ധിക്കാരത്തിന്നും. ഞങ്ങം അവനെ കായ്യ്യമായിക്കരുതാതെയിരുന്നതിന്നും കാരം ന്ന ണം പറയാം. ് ഞങ്ങളെ യെറ്ത൭ ൯ പ 
യെന്തുചെയ്ത്കാന൯നപോകുന്നുവെന്നും ഇപസില് പരാക്രമത്തെ ഉ പയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടെന്തുഫലമെന്നുമുമമ വിചാരത്താല് ഞങ്ങളുദ്ദാ സീനന്മാരായിരുന്നുപോഷി. അവന് ഇത്രത്തോളം പോന്നവനാണെനമ ഞങ്ങളറിത്തിരുന്നുവെങ്കില് മപി ി 

ച; ] (, | [ ] ര വ് 
ഇവിടെ നിന്നു ജിവനോട്ടക്രടെ പോകുമാ രുന്നുവെന്നങ്ങുന്നു വിചാരിക്കേണ്ട. വേണമെങ്കില് ഇപ്പോംപരീംം.- ചചറിഞ്ഞ റാ റു നിന്നി 

ഭാഗത്തും വാനരജാതിയും മനൂ 
; 

ത്തു റ നുഷ്ധയജാതി € ജു മിയുമില്ലെന്നാക്കീട്ട തഞങ്ങറം മട ങ്ങിവരാം. ഞങ്ങറം 2. മി്യുഞ്ങറം ഒ്ലുല്ലാവ രം വേണമെ ന്നില്ല. കാരോരു ത്ത രോട് 
11] . ശു! യ [ടി 
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[॥ ന, ത്ൃകം കല്ലിക്കുക. ആ കായ്യം സാധിപ്പാ൯ ഞങ്ങളില് ഓരോരുത്ത 
ി ട്] ്ു 0, ളി ി രും ശക്തന്മാരാണ് .. ഞങ്ങളുടെ ഉപേക്ഷ നിമിത്തം ഹനുമാന് കാടി 

യ ധിക്കാരത്തെ അങ്ങുന്നു കായ്യുമായി കരുതേണ്ടതില്ലെന്നഭിപ്രായം. 

കുംഭകദ്്്സ്തദാ പ്രാഹ രാവണം രാക്ഷസേശ്വരം 
14. ആരബ്ദം യല്ത്വയാകമ്മ സ്വാത്മനാശായ കേവലം. 

നദ്ുഷ്ടോസി തദാ ഭാഗ്യാല് ത്വം രാമേണ മഹാത്മനാ. 

തദാടഅപ്പോഠം, കുംഭകണ്ണൂഃ-കുംഭകണ്ണ്ൂന, രാക്ഷസേശ്വരം രാവണംട 

രാക്ഷസാധിപനായ രാവണനോട്ട്', പ്രാഹ- പറഞ്ഞു, ത്വയാ അങ്ങ 

യാല്, യല്കമ്മടയാതൊരു കമ്മംയ ആരബ്ദം- ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു, ത 

ത് അത, സ്വാത്മനാശായ കേവലം ആത്മനാശത്തിന്നായ്യോണ്ടുമാ 

തം, തദാട അപ്പോം, ഭാഗ്യ്യാത ട ഭാഗ്യത്താല്, മഹാത്മനാ രാമേണക 

മഹാത്മാവറയ രാമനാല്, ത്വം-നീ, ന ദുഷ്ട അസി-കാണപ്പെടവ 
നായില്ല. 

കായ്യഗൌരരവമറിയാത്ത മുമ്മന്ത്രികളിപിധം പഠഞ്ഞപ്പോറം കു 

ഭകണ്ണൂ൯ രാക്ഷസേശ്വരനായ രാവണനോട്ട് പഠഞ്ഞു. “അങ്ങുന്നാരംഭിി 

ച്ച കമ്മം അങ്ങയുടെ നാശത്തിന്നായിട്ട് മാതൃമാണെന്നതില് സംശയി 

ഭക്കണ്ട. മഹാത്മാവായ രാമന് ആ സമയത്തില്തന്നെ അങ്ങയെ കാ 

ണാതിരുന്നത് ഭാഗ്ധയമായെന്നു കരുതിക്കൊംക. 

15. യദിപശ്ൃതി രാമസ്ത്വാം ജീവന്നായാസി രാവണ! 

രാമോ ന മാനുഷോ ദേവഃ സാക്ഷാന്നാരായണോപവ്യ്യയഃ 

16. സിതാ ഭഗവതീ ലക്ഷ്മീ രാമപതര്ങീ യശസ്വിനീ 

രാക്ഷാസാനാം പു ത്വയാ ണീതാ സുമധ്യമാ. 

17. വിഷപിണ്ഡമിവാഗീയു മഹാമീനോ യഥാ തഥാ 

ആനീിതാ ജാനകീ പശ്ചാല് ത്വയാകിം വാ ഭവിഷ്യതി 

18. യല്യപ്യനു ചിതം കമ്മ ത്വയാകൃതമജാനതാ 

സര്വം സമം കരിഷ്യാമി സ്വസ്ഥചിത്തോ ഭവപ്രഭോ! 

രാവണ്ട അല്ലയോ രാവണ! രാമഃരാമന്, ത്വാം അങ്ങയെ, ൨ ശ്ൃതീ 

യദി കാണുന്നുവെങ്കില്, ജീവ൯ ന ആ്യാസിംജീവിക്കുന്നവനായിട്ടു 

ന യില്ല രാമഭ ന മാനുഷഃ_രാമ൯ മാനുഷനല്ല, ദേവടടദേ ദവന്൯, 

നി 
റ; 9) റ റു) 

അവ്യയട _നാശരഹിതനായ, സാക്ഷാത് നാരായണ സാക്ഷാത്ത3 

നാരായണന്, യശസ്വിനീംകീത്തിമതിയും, രാമപത്തീ സിതാചകരാമഭാ 

ുഡയയമായ സ്സിതാ, ലക്ഷ്മി ദഗവതീടലക്ഷ്മീഭഗവത, വിഷപിണ്ഡം ആ 
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്ള) ി രണ്ടാം സ 

ഗീയ്യവിഷപിണ്ഡത്തെ വിഴ്ുങ്ങീട്ട് , മഹാമീനഃ യഥാടമഹാ മത്ഡ്യം 

ഏതുവിധമോു, തഥാടഅപ്രകാരം, ത്വയാടഅങ്ങയാല്, രാക്ഷസാ 

നാം വിനാശായടരാക്ഷസന്മാരുടെ വിനാശത്തിന്നായ്യലൊണ്ട്, ജാന 

കീ ആനിതാടജനകപൃത്രി ആനയിക്കപ്പട്ട, കിം വാ ഭവിഷ്യതിഇതി. 

എത്തു ഭവിക്കുമോ എന്ന്, പശ്ചാത് തപ്പസേട-അനന്തരം തപിക്കുന്നു, 

അജാനതാ ത്വയാട അറിവില്ലാത്ത നിന്നാല്, അനുചിതം കമ്മകൃതം 
യദ്യപി ഉ ചിതമല്ലാത്ത കര്മം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, സര്വം സമം 

കരിഷ്യാമി എല്ലാം ഞാന് ശരിപ്പെടു തആന്നേന്, പ്രഭോ! സ്വസ്ഥചി 
ത്ത$ ഭവ അല്ലയോ പ്രഭവായുള്ളോവേ! സ്വസ്ഥ ചിത്തനാഷയ് ഭവ] 

ച്വാലും. 

“ഹേ രാവണ! ആ സമയത്തില് രാമനങ്ങയെക്കണ്ടിരുന്നുവെങ്കില് 
അങ്ങുന്നു ജിവനോടുക്രടെ മടങ്ങിവരു മായിരുന്നില്ല. എനത്തുകൊണ്ടെ 
ന്നാല്, രാമന് സാമാസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ദേവനാകുന്നു. സാമാ 
നനായ ഒരു ദേവനാണെന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. എന്നെന്നും നാശവും 
വികാരവുമില്ലാതെയിരിക്കുന്ന സാക്ഷാല് ശ്രീനാരായണന്തന്നെയാക 
ന്നു. കിത്തിമതിയും രാമഭായ്യയുമായ സിതയോ, സാധാരണ നിലയിചി 
രിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയല്ല, സാക്ഷാല് ലക്ഷ്മിഭഗവതിയാകുന്നു. രാക്ഷസന്മാ 
രെല്ലാവരും നശിപ്പാന് കാരണമായിട്ടു് സുന്ദരിയായ സിതയെ അങ്ങു 
ന്നപഹരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. വിഷപിണ്ഡം വിഴുങ്ങിയ മകരമത്സ്യമെന്ന 
പോലെ സിതയ്യെ അപഹരിച്ചിവിടെക്കൊണ്ടുവന്നതിന്നുശേഷം, ഇന] 
മേല് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുമോ ഫന്നോത്തു പരിതപിക്കയും ചെയ്യു 
ന് അറിവില്ലാത്ത അഞ്ങുന്നനുചിതകമ്മം ലെയ്തുപോയെങ്കിലും, 
ഭോ! മനസ്സമാധാനത്തോടുക്രടെയിരിക്കുക. പരാക്രമത്താല് ഞാനെ 
ല്യാം ശരിപ്പെടുത്താം.?? 

ശ്രീരാമനോടുക്രടെ സന്ധിചെയ്യ' സീതയെ സമപ്പിച്ചിട്ട് എ ല്ലാവരേയും രക്ഷിക്കാം” എന്ന അഭിപ്രായ ത്തിലാണ്? തായ്. പ ഠഞ്ഞതെന്നു' ചിലര് വ്യ്യാഖ്യാനിച്ചുകാണുന്നുണ്ടു്. വാലീകിയുടടെ അഭ। പ്രായത്തെ അനുസരിക്കാത്തതായ ആ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കത്തക്ക തല്ല. “തസ്ത്ാത്ത്വയാ സമാരബ്ല്ം ക൪മ.ഹ്ൃ പ്രതിമം പരൈഃ 
അഹംസമീകരിഷ്യാമി ഹത്വാ ശര്രൂം സ്തവാനഘ? 
ല് വാല്പികി പറയുന്ന ദ്ര്ലരോകം. *അന്യന്മാക്ക സാദ്ധൃമ ല്ലാത്ത കമ്മത്തെ അങ്ങുന്നാരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഹേ അനഘ! അങ്ങയു ടെ ശത്രുക്കളെ സംഹരിച്ചശേഷം ഞാനെല്ലാം ശരിപ്പെടുത്തംം”” പാ 
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ത്ഥം. പരാകമ, 0 റ ടു 
്ി വക ന ശത്രുക്കളെ താന് നശിപ്പിക്കാമെന്നു കുംഭക 
൯ പറതഞ്ഞുതായിട്ടു' വാല്യീകി സ്ററൂഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

19. കുംഭകണ്ണുവചഭശ്രത്വാ വാകൃമിന്ദ്രജിടബ്വപീത് 
ദേഹി ദേവ! മമാനുജഞാം ഹത്വാ രാമം സലക്ഷ്കൂണം 
സുഗ്ഗീവം വാനരാംശ്ചൈവ പുനയ്യാസ്യയാമിതേന്തികം 

കുംഭകഷ്ണ്ണുവ ചഭശ്യത്വാടകുംഭകഷ്ട്്റനെറ വാക്കുകേട്ടിട്ട് , ഇന്ദ്രജിത് _ഇ 
നദ്രജിത്ത്, വാക്യം അബ്ദവീത്ടവാക്യത്തെപ്പറഞ്ഞു, ദേവ് അല്ല 
യോ ദേവനായ്ുയമ്രോവേ!, മമ- എനിക്ക്, അനുണഞാം ദേഹിടസന്മതം 
തന്നാലും, സലക്ഷ്ൂണം രാമം ലക്ഷ്മണനോടുക്രടിയ രാമനേയും, സുഗ്രീ 

വംടസഗ്രീവനേയും, വാനരാന് ചം വാനരന്മാരേയും, ഹത്വാ ഹനി 

ചിട്ട, പുനട തേ അന്തികം യാസ്യാമിട പിന്നെ അങ്ങയുടെ സമീപ 

ത്തേക്കു ഞാന് വരുന്നേന്. 

കുംഭകങ്ട്റനെറ വാക്യംകേട്ട ഇന്ദ്രജിത്ത് രാവണനോടു പറഞ്ഞു. 

അല്ലെയോ സ്വാമിന്! എനിക്കു സന്മതംതരിക. ലക്ഷ്ണസഹിതനായ 

രാമനേയും, സുഗ്രീവനേയും, വാനരന്മാരേയും സംഹരിച്ചുശേഷം ഞാന് 

ഉടന്തന്നെ അങ്ങയുടെ അരികത്തേക്കു മടങ്ങിവരാം.” 

80. തത്രാഗതോ ഭാഗവതപ്രധാനോ 

വിഭീഷണോ ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ഠ 

ശ്രീരാമപാദദ്വയ ഏകതാനഃ 

പ്രണമു ദേവാരിമുപോപവിഷ്ഠുഃ 

81. വിലോക്യ കും ഭശ്രവണാദിഭദൈത്ചാ൯ 

മത്ത പ്രമത്താനതി വിസ്പുയേന 

വിലോക്യ കാമാതുരമപ്രമത്തോ 

ദശാനനം പ്രാഹ വിത്ുഭധബുഭ്ധിഃ. 

തത ആഗതഃം.അവിടെ ആഗമിച്ചവനും, ഭാഗവതപ്രധാനഃംഭഗവല് 

ഭക്തന്മാരില് ശ്രേഷ്ഠനും, ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ടഭ--ബുദ്ധിമാന്മാരില് അഗ്ര 

ഗണ്യനും, ശ്രീരാമപാദദ്വയേ ടശ്രീരാമനെറ പാദദ്പയത്തില്, ഏക 

താനം സ്ഥിരനിഷ്ടയുള്ളവനും, പിശ്രദ്ധബുഭധിഭ- പരിശുദ്ധയായ ബു 

ദ്ധിയോടടക്രടിയവനുമായ, പിഭീഷണഭട വിഭീഷണന്, ദേവാരിം-ദേവ 
/ [മി 

ശത്രുവിനെ, പ്രണമയ-പ്രണമിച്ചിട്ടു, ഉപോപവിഷ്ടട_സമീപത്തിരുന്നു, 

മത്തപ്രമത്താന്മദിച്ചവരും 

ശ്രവണാദിദൈ ത്യാ൯കംഭകണ്ണൂന മുതലായ ദൈത്ൃന്മാരെയും, 
അത്ച്യന്തം മദിച്ചുവരുമായ, കുംഭ 

കാമാ 
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തൃരം ദശാനനംചംകാമത്തിന്നധീനനായ രാവണനേജും, വിസ്പുയേന 

വിലോക്-വിസ്കയത്തോടടകൂടെ വിലോകന ൭ ൭ ലയ്യിട്ട് . അപ്രമത്തടട 

മനസ്സിരുത്തിയ വനായിട്ട്, പ്രാഹ പറഞ്ഞു. 

രിതി ശ്രേഷ്ഠനും, ശ്രീരാമനെറ പാദാരവിന്മയൃഗ 

മത്തെ ഏകാന്തഭക്തിപൂവ്വം ധ്യാനിക്കുന്നവനും, ബുദധിമാന്മാരില്വെ 

ചത്യന്തമുത്തമനും, കാമക്രോധാദിമാലി്മം തട്ടാത്ത വിശ്ുഭദ്ധബഭ്ധി 

യുള്ളവനുമായ വിഭീഷണനപ്പോളവിടെവന്നു. ദേവന്മാരുടെ ശര്രുവാ 

യതിനാല് വന്ദ്യനല്ലെന്നിരിക്കിലും ജേഷ്ഠ ദ്രാതാവെന്നുളള ബഹുമാനം 

നിമിത്തം രാവണനെ നമസ്തരിച്ചശേഷം സമിപത്തിലിരുന്നു. ഒന്നി 

നൊന്നു മീതെ മദിച്ചിരിക്കുന്ന കുംഭകദ്ട്റ്റാദിദൈത്യന്മാരെയും, കാമത്തി 

ന്നധീനനായിരിക്കുന്ന രാവണനേയും ആശ്ചയ്യത്തോടുക്രടെ നോക്കീട് , 
മനസ്സമാധാനത്തോടുക്രൂടെയിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. ഇത്രത്തോളം പരാജ 

യം നേരിട്ടിരിക്കെ ഇവരിപ്പോഴുമറിയുന്നില്ലെല്ലോ എന്ന വിചാരത്താല 
ത്ഭൂതം വിഭീഷണന്നുണ്ടായി.. 

രാവണന് വിളിക്കാതെ തന്നെ വിഭീഷണനവിടെ സ്വയമേവ 

വരികയും ചിലതുപദേശിക്കയും ചെയ്യുവെന്നാണിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കു 
ന്നതു്. വാല്മീകി പറയുന്നതില് അല്പം വൃത്യാസമുണ്ട് :__ 

ശ്രത്വാ പരമമുഭഖാത്താ ജനനീ രക്ഷസാംപതേഃ 

സൃതം പരമതത്വാത്ഥമിതൃവാച വിഭീഷണം 
തല്ലഥാ പ്രാപ്ലകാലസ്ത വീര!നവ്യതി പര്തതേ 
തഥാ്ചര ന്തം! ബുദ്ധ്യാ പരമസൂക്ഷ്മയാ. 

ഹിത വചനമായത്ാം തദാത്വം മധുരോദയം 
രരാവയാല്ല്യൈവ വാക്യജ്ഞ! രാവണം യദി മന്യസേ 

രാക്ഷസാധിപതിയുടെ അമ്മ, വൃ ത്താന്തമെല്ലാമറിഞ്ഞു ടൂഭഖിച്ച. 
തത്വമറിയുന്ന പുതൂനായ ലി ടി പറഞ്ഞു. “ഹേ ഉ ചിതമായി സംസാരിപ്പാനഠിയുന്ന വീര! കാലം അതിക്ര മിക്കുന്നതിന്നുമു 
മ്വേ രാവണസ്മീപത്തില് നീ പോകേണം. പരമസൂക്ഷ്യത്തെ അറി 
വാന് ശക്തിയുമുള നിന്െറ ബുദ്ധിട കൊണ്ടാലോചിച്ച് മേലാല് നന്മ ടു 

വരുവാ നുകൂട മാരഗ്ഗത്തെ രാവണനെ മധുരമായി കേറം, പ്പിക്കുക.” ഇ 
ങ്ങിനെയഡുുഒ മാതാവിന്െറ പ്രേരണമ്പിമിത്തമാണ്' വിഭ് ല് രാവ ണസമീപത്തില് വന്നതെന്നു വാല്പികി സുഷ്ടമായുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 

25. ന കുംഭകങ്ക്േ്ര ലി രാജം 
സ്ത്ഥാമഹാപാശ്വ മഹോദരൌ തെ 
നികുംഭകുംഭെൌയച തഥാതികായ; പഠ 
സ്ഥാതും ന ശക്തായുധി രാഘവസ്വ. 
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രാജ൯!--ഹേ രാജാവായുയള്ജോവേ[!, കുംഭകങ്്റ്റന്ദ്രജിതെര കുംഭകണ്ണു 
നം ഇന്ദ്രജിത്തും, തഥാ ത്രൌ മഹാപാശ്വമഹോദരൌ_ ഡി 
ആ മഹാപാശ്വനും മഹോദരനും, നികംഭ കഭൌച_നിക്ം ഭരം കും 
നും, തഥാ ടിമി. അതികായനും, യധികയൃദ്ധ 
ത്തില്, രാഘവസ്ധ്യ-രാഘവനന്െറ നേരെ, സ്ഥാതുംസ്ഥിതിചെയ്ത്കാനാ 
യ്യലൊണ്ടു' , ന ശക്താഭടശകതന്മാരല്ല. 

അല്ലെയോ രാജാവായുള്ളോവേ! കുംഭകണ്ണുനും ഇന്ദ്രജിത്തും, സു 
പ്രസിദ്ധന്മാരായ മഹാപാര്വനും, മഹോദരനും, നികുംഭനും കുംഭനും, 
അതികായനും, യൃദ്ധത്തിലേപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാമന്െറ നേക്ട നില്ലാന് 
പോലും ശക്തന്മാരല്ല. പിന്നെ മറവള്ള രാക്ഷസന്മാര് ശക്തന്മാരല്ലെ 

നു പറയേണമോ? രാമനോടെതിത്തു ജയിക്കാമെന്നു പറയു ടി 

അങ്ങുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണെന്നഭിപ്രായം 

ഉ3, സീതാഭിധാനേന മഹാഗ്രഹേണ 

ഗ്രസ്തസോസിരാജന്നചതേ വിമോക്ഷഃ 
താമേവസല്കൃതൃവ) മഹാധനേന 

ദത്വാഭിരാമായ സുഖീഭവത്വം. 

രാജന് അല്ലയോ രാജാവായുക്കോവേ! സീതാഭിധാനേനംസിതയെന്ന 

പേരോടുക്രടിയ, മഹാഗ്രഹേണംമഹത്തായ ഭൂതത്തിനാതല്, ഗ്രസ്തൂഭ അ 

സിഗ്രസിക്കപ്പെട്ടവനായി ഭവിക്കുന്നു, തേകഅങ്ങേക്ക്', വിമോക്ഷഭന 

ചം വിമോചനമില്ല, മഹാധനേന താം ഏവ സല്കു കുത്വകമഹാധന 

ത്തോടുക്രടെ അവളെതന്നെ സല്ക്കരിച്ചിട്ട്, അഭിരാമായ- അഭിരാമ 
ന 

ന്നായ്യ്ോണ്ട് , ദത്വാ-ദാനം ചെയ്യിട്ടു', ത്വം സുഖിഭവട അങ്ങുന്ന് സു 

ഖമായിരുന്നാലും. 

ഒ്ഭഹ രാജാവായ മേളാവേ! സീതയെന്നു ചേരായ ശക്തിയേറിയ 

ഒരു ഭൂതം അങ്ങയെ പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതില്നിന്ന് മോചനം കിട്ട 

മെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. സീതാവിഷയ കമായ ആഗ്രഹം അങ്ങയെ ന 

ശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹാഭൂതത്തിന്നു തുല്യമാണെന്നറിഞ്ഞുകൊംകയെന്നു 

സാരം. ആ പിടുത്തത്തില്നിന്നു വിട്ടവരേണം, ജിവിച്ചിരിക്കേണമെന്ന 

താല്ലയയമുണ്ടെ; ഷ്രില് ഒരു മാര മതര. അതെന്താണെന്നും പറ 

യാം. അനന്തധനത്തോടുക്രടെ ആ സീതയെത്തന്നെ കൊണ്ടുപോയി 

ആനന്ദസ്വരൂപനായ രാമനെറ പാദാരവിന്ദത്തില് സമപ്പ്ിക്കുക. അ 
ങ്ങിനെ ചെയ്യാല് അങ്ങെക്കു സുഖമായിരിക്കാം. 
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94. യാവന്ന രാമസ്പ ശിതാഃ ശിലീമുഖാഃ 

ലങ്കാമഭില്യയാപയ) ശിരാംസി രക്ഷസാം 

ഛിന്ദന്തിതാവത് ദരഫുനായകസ്യഭോ 

സ്പാം ജാനകീം ത്വം പ്രതിദാതു മറ്റസി. 

പ; ശിതാഃ ശിലീമുഖാടമൂര ഛയുമ്ള ബാണങ്ങറം, ല 

കാം അഭിപ്യാപ്യട ലങ്കയില് സഖ്വത ലു രക്ഷസാംടരാക്ഷ 

സന്മാരുടെ, ശിരാംസിട ന മം യാവത്” നഛിന്ദന്തിടഎപ്പോഠം 

ഛേദിക്കയില്ലെയോ, താവത് - അപ്പോം, ഭോഃ ഹേ, ത്വം അങ്ങുന്നു” 

താം നി് ജനകപുത്രിയെ, നം. ദാനം ചെ 

യ്യാനായ്യെ. ണ്ട്, അറ്റസിട അഹനാകുന്നു. 
റി, ൭ 7 

ഹേ ജ്യേഷ്ലസഹോദര! രാമബാണങ്ങറം ലങ്കയില് സവ്ൃവഭാഗത്തി 

ലും ഏകകാലത്തില് സഞ്ചരിക്കും. സകല രാക്ഷസന്മാരുടെയും ശിരസ്സു 

കളെ ഒരേ സമയത്തു മുറിച്ചുകളുയും. ഈ നാശം നേരിട്ടന്നതിന്നുമുമ്പേ 

രഘുനാഥനന്െറ ധര്മ്മപത്നിയായ അ ജനകപുതിയെ _ ലങ്കയുടെ നാ 

ശത്തിന്നുവേങടിയിവിടെ കൊണ്ടുവന്നുവെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സീതാദേവി 
യെ തിരികെ രാമന്നു കൊടുക്കേണ്ടതു” അങ്ങയുടെ ധമ്മമാണെന്നറി 
ഞ്ഞുകൊഠാംക. 

29. യാവന്നഗാഭാഃ കപയോ മഹാബലാഃ 

ഹരീദ്ദ്രതുല്യാ നഖദ ഷ്ലേയോധിനഃ 

'ലങ്കാം സമാക്രമൃയ വിനാശയന്തിതേ 
ഠ താവത് ദൂതം ദേഹി രഘത്തമാഡയതാം 

ത 

നഗാഭാഭ-പവൃതസദ്ൃശന്മാരും, മഹാബലാഃ മഹാബലത്തോടട കരടി 
യവരും, ഹരീന്ദ്രതുല്യാഭം.സിംഹസമാനന്മാരും, നഖദംഷ്ടരയോധിനടട 
നഖങ്ങളും ദംഷ്ൃകളുംകൊണ്ടു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുമായ, തേ കപയഭം 
ആ വാനരന്മാര്, ലങ്കാം സമാക്രമ്യ-ലങ്കയെ സമാക്രമിച്ചിട്ട്', യാവത് 
ന വിനാശയന്തി-എപ്പോം നിശ്ശേഷം നശി ലി 
വത് ട്ത്ംടഅപ്പ്പോം വേഗം 

ത്താ 

ം താംടഅവളെ, രഘയത്തമായ-രഘുപ 
തിക്ക്, ദേഹിടദാനം ചെയ്യാലും, 

പവ്ൃതംപ്പോലെ വമ്പിച്ച ശരീരങ്ങളു ൭ മഹാബലവും, സിംഹ 
കല്യ പരാക്രമവുമുള്ളവരും, നഖങ്ങളേയും, ദംഷ്ലുകളേയും, യുദ്ധത്തില് 
ആയഷുധമാക്കുന്നവരുമായ സുപ്രസിദ്ധവാനരന്മാര് ലങ്കയ് ല് ബലാല് 
ക്കാരേണ പ്രവേശിക്കും, മൂലത്തോടുക്രടെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കും, ഈ 



050 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ി അനതഥം ലങ്കാവാസികഠം അനുഭവിക്കേണ്ടതായയരുന്നതിന്നുമമ്പേ ആ കം 
വ്, ു പത്തിന്നു മുലകാരണമായിരിക്കുന്ന ആ സീതാദേവിയെ രഘുനാഥന്നു 

മടക്കിക്കൊട്ടക്കുക. കാലവിളംബം വരുത്തിയാല് നാശം നിശ്ചയമെ 
നനു കരുതിക്കൊഠംക. 

20. ജീപന്ന രാമേണ വിമോക്ഷ്യസേത്വം 
ഗുപ്ലഭസുരേന്െ്ദ്രൈരപി ശങ്കരേണ 
നദേവരാജാങ്കഗതോ ന മുത്യ്യോഃ 
പാതാളലോകാനപി സംപ്രവിഷ്ടഃ. 

സുരേന്ദ്ര -ദേവത്രേഷ്യന്മാരാലും, ശങ്കരേണം ശങ്കരനാലും, ഗുപ്ലുഃഅ 
പിടഗോപനം ചെയ്യപ്പെട്ടവനായാലും, ദേവരാജാങ്കഗതട അപികദേ 

വരാജനെറ അതഭ്ത്തിലിരിക്കുന്നവനായാലും, മുത്യോഃ അദ്ഗതഃ അ 
പി.അന്തകന്െറ അങ്കഗതനായാലും,'പാതാളലോകാന്_പാതാമലോ 
കങ്ങളെ, സംപ്രവിഷ്ടഃ അപിടപ്രവേശിച്ചുവനായാലും, ത്വം അങ്ങുന്നു 
രാമേണ-രാമനാല്, ജീവന് ന വിമോക്ഷ്യസേംജീവിക്കുന്നവനായിട്ടു് 
വിമോചിക്കപ്പെടുകയില്ല. 

രാമന്നെതിരായിട്ടങ്ങയെ സഹാ യിച്ചു” രക്ഷിപ്പാന് ഏതെങ്കിലും 

ലോകത്തില് ആരെങ്കിലുമൊരുവനുണ്ടാകുമെന്നുമുഒ ശങ്കപോലും വേ 

ണ്ട. ദേവാധിപന്മാരാലോ, സാക്ഷാല് ശിീവനാല്ത്തന്നെയോ, രക്ഷി 

ക്കപ്പെടുന്നവനായിരുന്നാല്ക്രടെയും, ദേവരാജന്െറയോ, അന്ത കനെറ 

തന്നെയോ മടിയിലിരിക്കുന്നവനായിരുന്നാലും, രാമന് അങ്ങയെ ജീവ 

നോടക്രടെ വിട്ടയക്കുമെന്നു കരുതേണ്ട. ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി ൪ 

ക്ഷപ്രാപിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. പാതാള ലോകങ്ങളില് 

പ്രവേശിച്ചാലും രാമന് വിട്ടുകള കയില്ല.” രാമന് ദേവാധിദേവനും, മൂ 

ത്യൂവിന്നും മൃത്യുവും, സര്വലോകഗതനുമാനെന്നു നന്നായ റിഞ്ഞു' സീ 

തയെ രാമപാദാരവിന്ദത്തില് സമപ്പിച്ച്' ശരണം പ്രാപിക്കുകയെന്ന 

ഒരേ മാ൪ഗമല്ലാതെ മറെറാരു രക്ഷയു മില്ലെന്നു ടുഡമായുറക്കേണ്ടതാ 

ണൈന്ന്' സിദ്ധാന്തം. 

ഉ7. ശുഭം ഹിതം പവിത്രംച വിഭിഷണവച ഖലഭ 

പതിജഗ്രാഹ നൈവാസൌ മമരീയമാണഇവെരഷധം. 

പ 9 ച നന്ന ) 3ടന്നതും ൮൮ ഭം ശുഭ ത്ത മുനിപ്പിക്കുന്നതും, ഹിതംംനന്മയെ നത തൂ, 

പി ന് ന ടു ചസി 

പിത്രംപരിത്ുഭ്ധവുമായ, വിഭീഷണവചവിഭീഷണനന്െറ വചസ്സ്റ 

നെ, ദ്മിയമാണഃചമരിക്കാറായവന, 

വന് ഗ്രാഹംപ്രതിഗ്രഹിച്ചില്ല. 
നനപോലെ, ഖലഃടുഫ്ലന, ന ഹ്ലുവ പ്രതിജഗ്രാഹ ച ്പത ഗ്രാ ചല 

ഓഷധം ഇവടഓഷധത്തെയെ 
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മംഗളത്തെ വദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും, ആപത്തകററി സമ്പല്സമൃദ്ധി 

യെ വരുത്തുന്നതും, കാമാദിദോഷങ്ങളുടെ സ്പുശംപോലുമില്ലാത്തതി 
നാലത്യന്തതുദ്ധവുമായ വിഭിഷണവാക്യത്തെ, മരിപ്പാനായവന്, ഒര 
ഷധത്തെയെന്നപോലെ, ദുഷ്ണനായ രാവണന് സ്വീകരിച്ചില്ല. 

[രി 2൭. കാലേന നോദിതോ ഭദൈത്ചോ വിഭീഷണമഥാബ്ബവീത് 

മദ ത്തഭോഗൈഃ പുഷ്ണാംഗോ മത്സമീപേവസന്നപി 
29. പ്രതിപമാ ചരത്യേഷ മമൈവഹിതകാരിണ$ 

മിതൂഭാവേന ശത്രുര്മേ ജാതോനാസ്തൃതൂ സംശയഃ 
[ 

ര കാലേനംകാലത്താല്, നോദിതഃ ദൈതൃഭടപ്രേരിക്കപ്പെട്ട അസുരന്, 
ലി ഹ 

[രി അഥ അനന്തരം, വിഭീഷണംട വിഭീഷണനോട്ട്, അബ്ബവീത് പഠ 
ഞ്ഞു, മദ്ദ ത്തഭോഗൈഭ എന്നാല് ഭാനംചെയ്യപ്പെട്ട സുഖവസ്തുക്കകാല്, 
പൃഷ്ലാംഗടഭ-പോഷിച്ചു ശരീരത്തോടുക്രടിയവനും, മല്സമീപേം 
എന്റെറ സമീപത്തില്, വസന് അപി വസിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും, 
ഏഷ-ഇവ൯, ഹിതകാരിണഃ-ഹിതം ചെയ്യുന്ന, മമ ഏവം എനിക്കു 
തന്നെ, പ്രതിപംടവിപരീതത്തെ, ആ ചരതി ആചരിക്കുന്നു, മിതൂഭാ 
വേനകംമിത്രമെന്നു ഭാവത്തോടുക്ൂടെ, മേ ശത്രുഃജാതഃ-എമന്െറ ശത്രുവാ 

യിട്ട് ജനിച്ചവനാകുന്നു, അത്ത സംശയട നാസ്തി ഇതില് സംശയ മില, 
പ 

ടഃ ്ു നാശകാലത്തിന്െറ ശക്തിക്കധിനനാഷയ രാവണനു, അനന്തരം 
[രി 1 വിഭിഷണനോട്ട്” പറഞ്ഞു. “ഞാന് കൊടുത്ത ഭക്ഷണപദാത്ഥങ്ങളു നു ടി ലു രി മ ി ഭവിച്ചു തടിച്ച ശരീരത്തോടുക്രടെ പ്)നെറയരികത്തുതന്നെ വസിക്ക 

നുവെങ്കിലുമിവന് ഹിതകത്താവായ എനിക്കുതന്നെ വിപരീതം പ്പവ ) [ ടു ൽ ത്തിക്കുന്നു. ബന്ധുവിനെ ഭാവത്തോടുക്ൂടെ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന എന്െറ 
ശത്ൂതന്നെയിവനെന്നതില് സംശയമിച. 

പ 

90. അനായ്യേണ മൃതഘ്വേന സംഗതിര്മേ ന യുജ്യതേ 
വിനാശമഭികാംക്ഷന്തി ഇഞാതീനാം ഓഞൊതയ സദാ 

ത്ത ക 
ൂ , 

കൃതദ്ല്ലേനടളപകാരസ്തരണയില്ലാ ത്ത, അന ാഡ്യേണടമയ്യാദകെട്ടവ [ഭി] 

ി നോട്ട്, സംഗതിഃ_ചേച്ച, മേന യുജ്യതെട എനിക്കു യോജിക്കുന്നത ്] റമ; ) [റ [കി ക 
പ്ലം ജ്ഞാതയഭകര്ഞാതികറം, ജഞൊതിനാംക്ഞൊതികളടെ, ന 
ശംടവിനാശത്തെ, സദാ അഭികാംക്ഷന്തി_എ൪ 9൦ അത്ച്യന്തമാ; ഹക്കുന്നു. 

ടം ്) ഗ്ര 
യ മ്താന; 

1] 
ട് വയ്യ ഉപകാരത്തെ മറന്ന് എനക്കുപദ്രവം ചെയ്താ ; 7 | റൂ നി ലൂ. ദു വ്യ _.. ം ളു 

ക 

മനാരുങ്ങയിരക്കുന്ന ൧൭ പഘ്ലനാടുമും, വവ ഫ്ലുനക്കു യോജചുത 
ടി 
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ി [2 ി ) ) റി ന, ല്ല. ജ്ഞാതികഠം എല്ലായ്യോഴും ഒഞാതികളുടെ മൂലനാശത്തെ ആഗ്ര 
ഹിക്കുന്നവരാകുന്നു. 

൨ 4 ഇതു' ലോകസസ്പ്ദായമാണെന്ന്' വാല്യികി രാവണനെക്കൊണ്ടു 
സ്ുഷകമായി പഠറയിക്കുന്നു. 

“ജാനാമിശീ നാമിശീലം ഇഞൊതീനാം സര്വലോകേഷു രാക്ഷസ! 
ഹൃഷ്യയന്തി വൃസനേഷ്വേതേ ജ്ഞാതീനാം മഞാതയഭ സദാ? 

എടോ രാക്ഷസ! സര്വ ലോകങ്ങളിലുമുമള ഇഞാതികളുടെ സ്വ 

ഭാവം ഞാനറിയുന്നുണ്ട് . ഓ്ഞാതികളുടെ വ്യസനകാലങ്ങളില് സദാ 

സന്തോഷിക്കുന്ന സ്വഭാവമുകൂഭ വരാണ് ജഞാതികം. മരിച്ചവരുടെ 
പുലകളിപ്പാനും മുതലനുഭവിപ്പാനും അവകാശമുള്ള വരെ ഹ്ഞാതികമളെ 

ന്നു പറയും. അവക്ട തമ്മില് തമ്മില് സ്നേഹമല്ല, വിദേേഷമാണുമൂളൂ 

തെന്നു രാവണാഭിപ്രായം. ദുങ്ടനസാധാരണമായ ഈ സ്വഭാവത്തെ 

ഉ ത്തമഗുണസമ്പന്നനായ വിഭീഷണനില്ക്കണ്ട രാവണന് മുസ്ത്രഭാ 

വവും ഞാതിവിദ്വേഷവുമമ്ള വനുണെന്നു്” കവിയുടെ ആന്തരാഭി 

പ്രായം. 

31. യോന്യസ്യലെെവം വിധംബ്ദയാദ്വാക്യമേവം നിശാ ചര 

ഹന്മിതസ്തി൯ ക്ഷണേനൈ വ ധിക് ത്വാം രക്ഷഃകുലാധമം. 

അന്ഭനിശാചരഭയടഅന്യനിശാചരനായ ഏതൊരുവന്, ഏവം വി 

ധം വാക്യം ബ്രുയാല് ഈ മാതിരി വാക്ൃത്തെപ്പുഠയുമോ, തസ്ത്രീന ക്ഷ 

ണേ ഏവം-ആ ക്ഷണത്തില്ത്തന്നെ, തം ഹന്മിട അവനെ ഞാന് ഹ 

നിക്കും, ത്വാംനിന്നെ, ന ഹന്മിടഞാ൯ ഹനിക്കുന്നില്ല, രക്ഷഃ കലാ 

ധമം ത്വാം ധിക്ക്ടരാക്ഷസവംശത്തിലധമനായ നീന്നെ ധിക്കരിക്കു 

ന്നേ൯. 
ഈമാതിരി വാക്യം അമ്പനായ ഏതെങ്കിലുമൊരു രാക്ഷസന് പ 

]രന്നുവെങ്കില് തല്ക്ഷണംതന്നെ അവനെ ഞാന് വധിക്കും. രാ 

ഞാന് വധിക്കുന്നില്ല. രാക്ഷസകലാധമനാ 
റഞ്ത്യ 

താവായതുകൊണ്ടു' നിന്നെ 
നത്തന്നെ ഞാന് വധത്തിന്നു സമാനമാ 

യ നിന്നെ ധിക്കരിക്കുന്നതിഒ 
ലം 

[രി 

ന്െറ മുമ്പില് നില്ലരുതു, പോ പു 
യിക്കരുതുന്നു. അധമനായ നീയെ 

റത്ത്.” 
യ 

] ക 

9. രാവണേനൈവമുക്തഃ സനപരുഷം സ വിഭീഷണ 

മ ത്ചപാത സഭാമഭ്ധ്യാല് ഗദാപാണിര്മഹാബലഃ 

് 
ി 

ചതൃര്ഭിര്മന്ത്രിഭിട സാഭ്ധം ഗഗനസ്ഥോബ്രവീദ്വചഃ 

ന്ധഡാ 
ഠാ ൨ 

ഷ്രോധേന മഹതാവഷഷ്ജ്യോ രാവണം ലശക 
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ഏവം പരുഷം ഇപ്രകാരം പരുഷമാകുംവണ്ണം, രാവണേനടടരാവണ 

നാല്, ഉക്തഃ സന്, മഹാബല? സഃ പിഭീഷണടപറയപ്പെട്ടവനാ 

യിട്ട് മഹാബലവാനായ ആ വിഭീഷണന്, ഗദാപാണിഃട കയ്യില് ഗദ 

യോടുക്രടിയവനും, ചതുഭിഃ മന്ത്രിഭിഃ സാദ്ധം-നാലു മന്ത്രികളോടു 

ടിയവനുമായിട്ട്', സഭാമദധ്യാത ടസഭയടെ മദ്ധ്യത്തില് നിന്ന്, ഉല്പ 

പാതം ഉല്പതിച്ച, മഹതാ ക്രോധേനം മഹത്തായ ക്രോധത്താല്, 

ആ. വിഫല ആവേശിക്കപ്പെട്ടവനും, ഗഗനസ്ഥഃ- ആകാശത്തില് നി 

ലൂ്ന്നവനുമായിട്ട്', ദശകന്ധരം രാവണം-പത്തു മുഖത്തോടുക്രടിയ 

രാവണനോട്ട്, വലഭടവചസ്സിനെ, അബ്രവീത് പറഞ്ഞു. 

ഇപ്രകാരം കഠിനമായിട്ടു്” രാവണന് പറഞ്ഞുതുകേട്ട മഹാബല 

വാനായ ആ വിഭീഷണന് ഗദ കയിലെടുത്തു പിടിച്ച.സഭാമഭധ്യത്തില് 

നിന്ന് മേല്ലൊട്ട കുതിച്ചുചാടി. നാലു മന്ത്രിമാരും വിഭീഷണനെ അനു 

ഗമിച്ചു. മഹാകോപ്പത്തോടുക്രൂടെ ആകാശത്തില്നിന്നു. പത്തുമുഖങ്ങ 

മെയം പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാവണനോടിപ്പകാരം പറഞ്ഞു. 

രാവണനെറ വാക്കു കേടമാത്രത്തില് വിഭീഷണന് രാവണനെ 

വെടിഞ്ഞുവെന്നാണിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുനത്. രാവണന് കാല്കൊ 

ണ്ടു ചവിട്ടുകയും അടിക്കുകയുംക്രടെ ചെയയതിനാല്, തന്നിമിത്തമുണ്ടാ 
യ കോപവും അവമാനവും ശ്രടെ രാവണനെ ഉപേക്ഷിപ്പാന് കാരണ 
മായിരുന്നുവെന്നാണ് വാല്ലീകി പറത്തിരിക്കുന്നത്. 

മഹാവിഭ്യുല്ഗുണടഃ കൃഷ്ണു സനാദ ഇവ തോയദഃ 
ആസനാല് തൂര്ണമുല്പത്യ പദാ ചാഭിജഘാനതം 
രാവണ ക്രോധസംരാഗാദാസനസ്ഥം പിഭീഷണം 
അഭവല് പതിതോ ഭൂമാ വാസനാല് സ വിഭീഷണ. 

മിന്നല്പിണ൨കമോടുക്രടിയ കാര്മേഘമെസപോലെ ക്രോധ 
ത്താല് ചുകുന്നും സ്വതേ കവത്തുമിരിക്കുന്ന രാവണന് ഉച്ചത്തിലലദി 
ക്കൊണ്ടു” ഇരിക്കുന്ന ആസനത്തില്നിന്നു ചാടിക യഴ നീറ് കാല്കൊ 
ണ്ടു വിഭീഷണനെ ചവുട്ടിയ പാഠം വിഭീഷണന് ഇരിപ്പിടത്തില് നിന്ന്” 
ഭൂമിയില് വീണു. ഇത്രത്തോളം പീഡയനുഭവിച്ചുതിന്നുശേഷമാണ് 
വിഭീഷണന് രാവണനെ വിട്ടുപോയതെന്നു” കാരണപുഷ്ടിയെ വാല്പീ 

ശി സമത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു ലി 
34. ജു. പ്രിയവാദിനമേവ മാം 

ധിക്കരോഷി തഥാപിത്വം ജ്യേഷ്ടോ ഭരാതാപിതുഭസമട 
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[രി ത്വം അങ്ങുന്ന്, വിനാശം൭വിനാ ശത്തെ, മാഉ പൈഹികപ്രാപിക്കാ 
തിരുന്നാലും, ജ്യയഷ്ടടദ്രാതാ ത്വം-ജ്ജയേഷ്ഠസ ഫോദ്രനായ അങ്ങുന്ന്, പി 
തുട സമഃംപിതാവിന്നു സമാനന്, തഥാപി എങ്കിലും, ന് 
ഏവ മാംടപ്രിയം പറയുന്നവനായിത്തന്നെയിരിക്കുന്ന എന്നെ, ധിക്ക 
രോഷിംധിക്കരിക്കുന്നു. 

“അങ്ങുന്ന് നശിക്കാതിരിക്കേണമെന്നാണെനെറ പ്രാത്ഥന. 
ട്ലേ്ലസഹോദരനായ അഞ്ങുന്നെന്െറ പിതാവിന്നു തുല്യനെന്ന വി 
ചാരത്താല് ഞാന് അങ്ങയുടെ നന്മയെ കാംക്ഷിച്ചു ചിലതു പറഞ്ഞു 
എങ്കിലും അഞ്ങുന്നെന്നെ ധിക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതു് . 

39. കാലോ രാഘവരൂപേണ ജാതോ ദശരഥാലയേ 
കാലി സീതാഭിധാനേന ജാതാ ജനകനന്മിനീ. 

90. താവുഭാവാഗതാവത്ര ഭൂമേഭാരാപനുത്തയേ 

തേനൈവ പ്രേരിതസ്പ്വംതൂ നശതൃണോഷിഹിതം മമ. 

കാലഃ അന്തകന്, രാഘവരൂപേണടരാഘവസ്വരൂപത്തോടുക്രടെ, ദ 

ശരഥാലയേടദശരഥനെറ ആലയത്തില്, ജാതഃ ജനിച്ച, കാലീസം 

ഹാരശക്തി, സീതാഭിധാനേനടസിതയെന്ന പേരോട്ടക്രടെ, ജനകന 

ന്ദിനീടജനകന്െറ പുത്രിയായിട്ട് , ജാതാ ജനിച്ചു, ഭൂമേടം ഭൂമിയുടെ 

ഭാരാപനുത്തയെട ഭാരത്തെ തിക്കവാനായ്യോണ്ടു, തൌ ഉഭൌ-ആ ര 

ണ്ടുപേരും, അത്ര ആഗതൌ- ഇവിടെ ആഗമിച്ചിരിക്കുന്നു, തേന ഏ 

വടഅവനാല്തന്നെ, പ്രേരിതഭ ത്വംടപ്രേരിക്കപ്പെട്ട നീ, മമ ഹിതം 

എന്െറ ഹിതവാക്യത്തെ, നതൃണോഷിടശ്രവിക്കുന്നില്ല. 

എന്നെ ധിക്കരിച്ചതില് അങ്ങയെ ഞാന് കുററപ്പെടുത്തുന്നില്ല, 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, അങ്ങയെ സംഹരിപ്പാനൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാ 

ലസ്വരൂപനായ അന്തകന് ശ്രീരാമശരീരത്തോടുക്രടെ ദശരഥരാജഭവ 

നത്തില് ജനിച്ച. അന്തകനിലിരിക്കുന്ന സംഹാരശക്തി_മഹാകരളി- 

സീിതയെന്ന പേരോടുക്രടെ ജ ജനകരാജാവിനെറ പൂത്രിയായിട്ടും ജനി 

ചു. ഭൂമിഭാരത്തെ തീക്കവാന് വേണ്ടീട്ട് __ഭൂമിക്കു ഭാരമായ്ക്കുരത്തക്ക 

ടം ദുഷ്ടൃരമ്മം ചെയ്യകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങയെ രിന 

യ്യൊണ്ടു _ അവര് രണ്ടുപേരും_കാലസ്വരൂപനായ രാമനും ി 

യായ സിതയും__ഇവിടെ__ലങ്കയില്__എത്തുകയും ചെയ്യൂ. ഇനി അ 

ാ ാല 
ഞ്ങേക്കു നാശമല്ലാതെ., ജീവിതമില്ലെന്നു നിശ്ചയ തി ല്, ക 

സ്വരൂപനായ ആ ദേവന്െറ പ്രേരണകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഞാന് 
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രി കി ളം വ 

ചെയ ഹിതോപദേശത്തെ അങ്ങുന്ന് കേഴംക്കാതിരിക്കുന്നതു്. ഈശ 

ഴ ) ത സാ രന്െറ ഇച്ചയെ അതിക്രമിക്കുവാന് ആക്കം കഴിയുന്നതല്ലല്ലേ 
൧൪൭ 

താന് ി തോപദേശത്തേയും ധിക്കരിച്ച തുകൊണ്ടു എന്നെയും ഞാന൯നചലെയൂു ഹതേ 

൫0. തില് ഞാന് അങ്ങയെ കുററപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നു സാരം 

37. ശ്രീരാമഃപ്രക്ൃതേഃ സാക്ഷാല് പരസ്താല് സവ്വദാസ്ഥിതഃ 

ബഹിരന്തശ്ചഭൂതാനാം സമഃ സവത സംസ്ഥിതടഭ. 

പ്രകൃതേഃ പരസ്ലാത് പ്രകൃതിയുടെ അപ്പു ത്തായിട്ടു, ഭൂതാനാം ഭൂത 

ങ്ങളുടെ, ബഹിഃ അന്തഭചകപുറത്തും ഉള്ളിലും, സവ്വദാസ്ഥിതഭ-ഫ്എല്ലാ 

യ്യോഴ്ചമിരിക്കുന്നവനും, സര്വ്ൃത സംസ്ഥിതഃ- എല്ലാ ദിക്കിലുമുമു വ 

നുമായ, സാക്ഷാല് ത്രീരാമഭടപ്രത്യക്ഷനായ ശ്രീരാമന്, സമടസമ 
നാകുന്നു. 

39. നാമരൂപാദിഭേദേന തത്തന്മയ ഇവാമലട 
൮ഥാ നാനാപ്രകാരേഷു വൃ ക്ഷ ഷ്വേകോമഹാനലട 

99. തത്തദാകൃതി ഭേദേന ഭിദ്യതേണ്ഞാന ചക്ഷൃഷാം. 
അമലഭടനിമ്മലന്, നാമരൂപാദിഭേദേന-നാമരൂപാദിഭേദത്താല്, ത 
ത്തന്മയ€ ഇവ-അതാതു രൂപത്തിലിരിക്കുന്നവനെന്നപോലെ, ഏകട 
മഹാനലഭ-ഏകമായ കാരണാഗ്നി, നാനാ പ്രകാരേഷുനാനാ വിധ 
ത്തിലിരിക്കുന്ന, വൃക്ഷേഷും വൃക്ഷങ്ങളില്, ത അആദാകൃതി ഭേദേനം അതാ 
താകൃതികളുടെ ഭേദത്താല്, അങഞാനചക്ഷുഷാംട അങഞ്ഞാനത്താല് 
മറക്കപ്പെട്ട കണ്ണ്ണകലളോടുക്രടിയവക്ക, യഥാ ഭില്ൃതേകഭേദിക്കപ്പെടുന്ന 
തുപോലെ. 

(97-39) കാലസ്വരൂപനാണ്' ശ്രീരാമനെന്നും 
പ്രേരണനിമിത്തമാണ്” ഹിതോപപദേശത്തെ 
ഞ്ഞ വിഭീഷണന് ശ്രീരാമന്െറ പരമ 

ം ആ ദേവനന്െറ 
ധിക്കരിച്ചതെന്നും പറ 

ര്ത്ഥസ്ഥിതിയെ കുറെക്രൂടെ സ്ുഷ്ടമായിട്ടു്' രാവണനോടട പറയുന്നു: __ ശ്രീരാമ 
ശരീരത്തെ സ്വേച്ഛയാ സ്വികരിച്ചിരിക്കുന്നു 
ത്തിന്നധീി നനല്ല. പ്രകൃതിയെ അതി 

ലി 
ര] ന ന; ൯ ഭൂമിഭാരം തീപ്പാന് 

വെങ്കിലും, പ്രകൃതി കായ്ര്ു 
ക്രമിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ സകല ഭൂത ങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമെപ്പോഴു മിരിക്കുന്നു. ശരീരമുള്ള വനല്ല, ചില് ] സ്വരൂപനാണെന്നു സാരം. ഒരാകൃതിയും അതിന്നൊരു പേരും ന്ന സമയത്തില് രാമനെ അമാംതാനികഠം 

ന്നും അധീനനായിട്ട്” ധരിക്കുന്നു. ഏന്നാല് 
ങ്ങറാക്കം 

ധരിക്കു 
ആ ആകൃതിക്കും നാമതതി 
വാസ്തവത്തില് നാമരൂപ 9൭ 

ന ീനനായിരിക്കുന്നവനല്ല രാമ൯. നാമരൂപങ്ങറം പ്രകൃതി കാ 
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യയങ്ങളുറകുന്നു. അവയോടു ബന്ധ പ്പെടാതെ എപ്പോഴും ശുദ്ധ ചില് 
സ്വരൂപനായിരിക്കുനനവനാണ്: രാമന്. ഒരേ കാരണാഗ്നി, ബഹുവിധ 
ത്തിലിരിക്കുന്ന കാഷ്ട്രങ്ങളില് അതാതാകൃതിയില് കാണെ പപടുന്നുവെങ്കി 
ലും, വാസ്കവത്തില് അഗ്നിക്കാകൃതിഭേദമില്ല. കാഷ്ടത്തിന്െറ ആകൃതി 
യെ അഗ്ധ്യാകൃതിയായിട്ട' വിചാരിക്കുന്നതു അറിവില്ലാത്തവരുടെ സ്വ 
ഭാവമാകുന്നു. അതുപോലെ, രാമന്__സകലരേയും ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന 
സത്യ9ഞാനസ്വ രൂപനായ ഭഗവാന്_..ഏതു രൂപത്തെ സ്വീകരിച്ചാ 
ലും അതാതുതൂപത്തിലഭ!മാനിക്കുന്നവനല്ല. ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായി കാണ 
പ്പെടുന്ന ദേവമനുഷ്യ തിയ്യൃഗാദിനാനാഭൂതങ്ങളില് ധാരമറിയാതെ 
വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക ചില്സ്വരൂപനാകുന്നു രാമന്. 

പഞ്ചകോശാദിഭേദേന തത്തന്മയ ഇവാബഭൌ 

40. നീലപീതാദിയോഗേന നിമ്മലസ്തടികോ ഡേഥാ 

സഏവ നിത്ചമുക്തോപി സ്വമായാ ഗുണബ്ചിംബിതഃ 

41. കാലഭപ്രധാനം പുരുഷോല്യക്തം ചേതിചതുവ്വിധഃ 

പ്രധാനപുരുഷാഭ്യാം സ ജഗല്ക്ടല്സ്ും സ്ൃജത്യജഃ 

നീലപിതാദിയോഗേനംനീലം പീതം എന്നിവയുടെ ചേച്ചകൊണ്ട് , 

നിമ്മചസ്സുടികഴ യഥാടശുദ്ധസ്ത്ടികമെന്നപോലെ, പഞ്ചകോശാദിഭേ 

ദേനംപഞ്ചകോശാദി ഭേദംകൊണ്ടു , തത്തന്മയ€ ഇവംഅതാതൂ രൂപ 

മുള്ള വനെന്നപോലെ, ആബഭൌംശോഭിച്ചു, സഃ നിത്വമുക്തഭ ഏവ 

അപി അവന് നിത്ചമുക്തന് തന്നെയെങ്കിലും, സ്വമായാ ഗുണബിംബി 

തഃ_തനെറഠ മായയുടെ ഗുണങ്ങളില് പ്രതിബിംബിച്ചവനായിട്ടു' കാ 

ലഭ, പ്രധാനം, പുരുഷഃ, വൃക്തം ചഇതിടകാലം പ്രധാനം പുരുഷ൯ 

വ്യക്തം എന്നിങ്ങിനെ, ചതുധ്യിധഭ-നാലു വിധത്തിലിരിക്കുന്നവനായ് 

ഭവിച്ചു, അജട സഃ_ജന്മരഹിതനായ അവന്, പ്രധാനപുരുഷാഭ്യാംട 

പ്രധാനം പുരുഷന് എന്ന രണ്ടു കൊണ്ട്, കൃത്സ്നം ജഗത സമസ്ത 

മായ ജഗത്തിനെ, സജതിടസൃഷ്ണിക്കുന്നു. 

49. കാലരൂപേണ കലനാം ജഗതഃ കുരുതേവ്യയ$ 

കാലരൂപീസ ഭഗവാന് രാമരൂപേണ മായയാ 
[1 

48. ബ്ൃഹ്മണാപ്രാത്ഥിതോ ദേവസ്ത്വദ്വധാത്ഥമിഹാഗതടഃ 

ന്ൃൃഥാകഥംകുയ്യാല് സത്ൃയസങ്കല്ല ഈശ്വരഃ 

% ക ില്രാത്തവന് 
കാലരൂപേണടകാലസ്വരൂപത്താല്, അവ്യ്യയ നാശമില്ലാത്ത ജു 

ഗതഃജഗത്തിന്െറ, കലനാം കുരുതെടകലനയെ-നാശത്തെ---ചെ 
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യ്ക്ുന്നു, സഃ ഭഗവാന് ആ ഭഗവാന്, കാലരൂപി-കാലസ്വരൂപന്, ബ്ര 

ഫ്മണാബ്രഫ്മാവിനാതല്, പ്രാത്ഥിതെപ്രാത്ഥിക്കപ്പെട്ട, ദേവടടദേ 

വന്, മായയാട മായ കൊണ്ട്, രാമരൂപേണടരാമരൂപത്തോടുക്രടെ, 

ത്വദ്പധാത്ഥം- അങ്ങയെ വധിപ്പാനായ്യ്ോണ്ടെ , ഇഹം ഇവിടെ, ആഗ 

തഃ ആഗമിച്ചിരിക്കുന്നു, തത് അതിനെ, കഥം-എങ്ങിനെ, അന്യഥാ 

കുയ്യാത്ട മറെറാരു വ്ധത്തിലാക്കും, ഇയശ്വരഃ-ഈശ്വരന്൯, സത്ച്യസ 

ല്പഭടസത്യമായ സങ്കല്ലത്തോടുക്രടിയവന്, 

(4043) പ്രാണിവര്ഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ അഞ്ചുകോശ 
ങ്ങറം ആവരണം ചെയ്യിരിക്കുന്നു. അന്നമയം, പ്രാണമയ, മനോമ 

യം, വിങഞാനമയം. ആനന്മമയ , ഫന്നാണ് ആ, അഞ്ചുകോശങ്ങറം 

ക്കു പേര്. അന്നമയകോശം എന്നു പറയപ്പെടുന്നതു” സ്ഥ ലമായ്ക്കകാണ 

പ്പെടുന്ന ശധീരം. ഭക്ഷിക്കുന്ന പദാത്ഥങ്ങളുടെ വികാരത്തില് നിന്നുണ്ടാ 

യതുകൊണ്ടാണതിനെ അന്നമയമെന്നു പറയുന്നതു. ഭഗവാനെറ വ്യാ 

പ്ലിനിമിത്തം വ്യാപരിക്കുന്ന ശരീരം ഭഗവല്സ്വരൂപത്തെ കാണ്മാന് 

കഴിയാത്തവിധം മറച്ചിരിക്കയാല് അതിന്നു കോശം (മറയ്ച്ഛന്നവസ്ല) 

എന്നു പേരുണ്ടായി. ഇതുപോലെത്തന്നെ ഉച്ച പാസനിശവാസരൂപേണ 

ചലിക്കുന്ന പ്രാണന് സ്ഥൃലശരീരത്തിനെറ രാന്തഭാഗത്തുള്ള കോശം. 

ശരിരാന്തഭാഗത്തുകൂജ വായുവിന്ന് ചലിപ്പാനുകൂട ശക്തി ഭഗവാനെറ 
്യാപ്ലിനിമിത്തമാണുണ്ടാകുന്നതു. പ്രാണമയകോശത്താല് മറയ്ക്കപ്പെ 
ടന്നതുകൊണ്ടെവിടെയും ഭഗവല്സ്വരൂപഒ തതക്കാണുന്നില്ല. പ്രാണമയ 
കോശത്തിനെറയും അന്തഭാഗത്തില് മനസ്സിരിക്കുന്നു. മനസ്സിന്നു സ 
കകല്ലിക്കുവാനും വികല്ലിക്കാനും ശക്തി സിദ്ധിക്കുന്നത്” ഭഗവല്സാന്നി 
ദ്യം കൊണ്ടാകുന്നു. മനസ്സിനെക്കാണുന്നതല്ലാതെ അതിനെറയും അ 
ന്തഭാഗത്തിലരിക്കുന്ന ഭഗവാനെക്കാണുന്നില്ല. അതിനാല് മനസിന്നും 

കോശമെന്നു പേരുണ്ടായി. മനസ്സിനേയും ലിക 
ബുദ്ധിയുടെ മഞാനശക്തിയെ വിജ്ഞാനമയകോശമെന്നു പറയുന്നു. 
ബുദ്ധിക്ക് പദാത്ഥങ്ങളെ തിരിച്ചറിവാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാവില്സിന്നു 
സിദ്ധിച്ചു. ബുഭ്ധിയെക്കാണുന്നവ൯ അതിന്െറ അന്തര്ഗതനായ ഭഗ 
വാനെക്കാണുന്നില്ല. ബുദ്ധിയുടെ അന്തഭാഗത്തിചിരിക്കുന്ന ആനന്ദവും 
ഭഗവല്സ്വരൂപത്തെ മറയ്മന്നതിനാല് ടി ഷിയ 

മെന്നു പേരുണ്ടായി. ഇങ്ങിനെ അഞ്ചു കോശങ്ങറം പ്രവൃത്തിക്കുമ്പോഠം 
അ ര) റ) കാശ ച ൭ ൧ പി ് 2൭൫൬ രത ) ) ) ) ] റ) ധ്; ു ) 

ക. ൧ . ി [ ് ൫൨) പ്പ്? ി 1] (4 ൭ ര 

) ) ( ം]! കം ) ) 
൬ 1.) റ. ( ്ിര് ) ) ൫0 ഭഗറ ത്ര 

സ്വരൂപത്തെ സാധാരണജനമറിഡങ്ി ഡിം $] മനമവയുന്നില്ല. (രമ ചുരിലായ പഞ്ചെദ്രത 
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ങ്ങളിലും അന്നമയം മുതലായ അഞ്ചു കോശങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കു 
ന്ന ഭഗവാനെ പുൃഥിപ്യാദിരൂപേണയ്യം അന്നമയാദികോശരൂപേണ 
യും കാണുന്നതല്ലാതെ അവയില് സംബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ 
ജ്ഞൊനസ്വരൂപനാകുന്നു ഭഗവാനെന്നു പ്രാകൃതജനം ധരിക്കുന്നില്ല. 
നീലനിറമുകൂള ഒരു പുഷ്പം ്്ലടികക്കുപ്പിയിചിട്ടാല് സ്്ടികം നീലവണ്ണു 
മായും, രക്തവണ്ണുമുക്ഃ പുഷ്യസംബന്ധം നിമിത്തം, സ്ത്റടികം രക്തവ 
ട്ണ്ണുമായും കാണപ്പെടുന്നു. സത്യസ്ഥിതി മനസ്സ്ിലാക്കുന്നവര് നീലര 
ക്താഭിവണ്ണും സ്റ്റടികത്തിനെറതല്ല. നീലരക്താദിവക്ക്്മുള്ള പുഷ്യാദ 
കളുടെ ചേച്യനിമിത്തം കാണപ്പെടുന്നതാണെന്നു ധരിക്കും. അതുപോ 
ലെ അന്നമയപ്രാണമയമനോമയവിജ്ഞാനമയാനന്മമയകോശങ്ങ 
കോട പരമാത്ഥ ത്തില് ചേല്ലു ഭഗവാന്നില്ലെന്ന്_.ഭഗവാനായ രാമന് 
നിസ്സംഗനാണെന്ന് __അജ്ഞാനികളറിയുന്നില്ല. ഒരുകാലത്തും യാ 
തൊരുപാധിയോടുടം സംബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് ശ്രീരാമച 
നരന് നിത്വമുക്തനാകുന്നു. എങ്കിലും ത്രീരാമപരമാത്മാവു”, സ്വശകതി 
യായ മായയുടെ സത്വരജസുമോഗുണങ്ങളില് പ്രതിബിംബിച്ചിട്ട്, 
കാലം, പ്രധാനം, പുരുഷന്, വ്ൃക്തം, എന്ന നാലുവിധത്തിലിരി 
ക്കുന്നു രജോഗുണത്തില് പ്രതിബിംബിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനം, 
പുരുഷന് എന്ന രണ്ടുവിധത്തിലായിരിക്കുന്നതു”. പരിണാമസ്വഭാവമു 
കുള ഭൂതങ്ങളും, അവയുടെ സമ്മേള നത്താലുണ്ടാകുന്ന ഭൌതികവര്ഗ 

ങ്ങമം പ്രധാനത്തിലുംംപ്പെടുന്നു. അവയെ പ്രവത്തിപ്പിക്കന്ന ജിവന്, 

പുരുഷന്. ഭൂതഭൌതികസംയഡോഗത്താല് അവയെ പ്രവത്തിപ്പിച്ചിട്ട് 

ജീവന് സ്വകമ്മഫലത്തെ അനുഭവിക്കുകയും, വൈരാഗൃദ്വാരാ മുക്തി 

യെ പ്രാപിക്കുയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ ജീവാനുഗ്രഹത്തിന്നുവേണ്ടീട്ട് 
ഭഗവാന് പ്രധാനം, പുരുഷന് എന്ന രണ്ടംശങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് 
സകല ജഗത്തിനേയ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തമോഗുണപ്രധാനനായിട്ട് ജീ 

പോപാധികളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. രജോഗുണപ്രധാനനായിട്ടു് കര്മാനു 

സാരേണ പിന്നെയും ഉപാധികളെ ജീവന്മാക്ക നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ക൪ര്മാനുസാരേണ സകല ജിവാത്മാക്കഠാക്കും ഫലത്തെ പ്രദാനം 

ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവായ രാമന് സഖ്ൃക്കം സമനായിത്ത 

ന്നെഷിരിക്കുന്നു. ഉല്പത്തി നാശാദി വികാരങ്ങളില്ലാതെ  നിത്തങഞാ 

നാനന്ദസ്വരുപനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് കാലശക്തികൊണ്ട് ലോക 

ത്തെ സംഹരിക്കുന്നു. ബഹ്മാവിനാല് പ്രാത്ഥിക്കപ്പെട്ട കാലസ്വരൂപ 
ര്യ ി ി 

(നീ മിയില ചാരിക്കുന്നതു് ഭൂ 
നായ ആ ഭഗവാ൯ന ശ്രീരാമരൂപേണ (ഭൂമ! വില വതരിച്ച വിക്കു; മ ലര 
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മിക്കു ഭാരമായ് ഭവിച്ചിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയെ സംഹര൪ പ്പാനാകുന്നു. സ 

തൃസമല്ലനായ ആ ഭഗവാനെറ ആ നിശ്ചയത്തെ മറെറാരുവിധത്തി 

ലാക്കുവാന് എങ്ങിനെ സാധിക്കും. അതു കേവലമസാദ്ധ്യം. ആക 

യാല് എന്നെയും ഞാന് ചെയ്യ സധുപദേശത്തേയും ഉ പേക്ഷിപ്പാന് 

തോന്നിയതു” ഇരശ്വരന്െറ സമല്ലാനുസരണമാണെന്ന് കരുതുന്ന 

ഞാന് അങ്ങയെ കുററപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്നെ വധിപ്പാനൊരുങ്ങിയ രാ 

മന് ശത്രമിത്രോദാസീന ബുദ്ധിയുകൂട വനാകയാല് എങ്ങിനെ സവ്വ സമ 

നാകുമെന്നു്ള ശങ്കയെ പരിഹരിപ്പാനാണ് ബൃഹ്മാവിനാല് പ്രാത്ഥിക്ക 

പ്പേട്ടവനെനന വിശേഷണം. ലോകപരിപാലനത്തിന്ന്' അനുഗുണമാ 

യിരിക്കുന്ന മുഷ്ണനിഗ്രഹം സമത്വഹാനിക്കു കാരണമല്ല എന്നു സമാ 
൭ ളു ധാനം. കര്മ്മാനുരൂപ ഫലദാനത്തിലാണ് സമത്വമിരിക്കുന്നതു. കമ്മ 

ത്തിന്നനുരൂപമല്ലാത്ത ഫലത്തെ നല്കുന്നപക്ഷം, ലോകത്തില് പ 

ക്ഷ പാതിയായ രാജാവെന്നപോലെ ഈശ്വരനും വിഷമസ്വഭാവമുകൂമ 

വനെന്നുവരും. ഗുണദോഷങ്ങളെ അനുസരിച്ചുലോകത്തില് രക്ഷാശി 
ക്ഷകളെ നടത്തുന്ന രാജാവെന്നപോലെ പ്രാണികളുടെ കര്മ്മങ്ങളെ 
അനുസരിച്ച ഫലദാനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന് മത്രീരാമചന്ദ്രന്൯ സമസ്വ 
ഭാവനാണെന്നു ദൂഡ്ധമായ് വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണെന്നുറപ്പിച്ചിരി കുന്നു. 

44. ഹനീഷ്യതി സ്ത്വാം രാമസ്തര സപുത്ൂബലവാഹനം. 
ഹന്പമാനം നശക് നോമിദ്രഷ്ട്ടം രാമേണ രാവണ! 

29. ത്വാം രാക്ഷസകലം കൃല്സ്പം തതോ ഗച്ഛ്രാമിരാഘവം 
1 

മയിയാ തേ സുഖീഭൂത്വാ രമസ്വ ഭവനേ ചിരം. 

രാമഃ തുടരാമനാകട്ടേ, സപുത്ര ബലവാഹനംടപുതൂന്മാര്, സൈസ്യം, 
വാഹനം, എന്നിവയോടുകൂടിയ, ത്വറംഅങ്ങയെ, ഹനിഷ്യതി_ഹ 
നിക്കും, രാമേണടരാമനാല്, ഹസ്യമാനംടഹനിക്കപ്പെടന്നം, ത്വാംട 

അങ്ങയേയും, കൃല്സ്റ്റംടസമസ്തമായ, രാക്ഷസകുലം ചംരാക്ഷസകല 
ത്തേയും, ദ്രഷ് ടുംടദരിപ്പാനായ്യ്ക്ോണ്ട് . നശക്നോമിച ഞാന് ശക്ത 
നല്ല, രാവണ!ട അല്ലയോ രാവണ, തതഭ- അതുകൊണ്ട്, രാഘവംടരാ 
ഘവനെ, ഗച്ഛ്രാമിടഗമിക്കുന്നേന്, മയി യാതേ ഞാന് യാതനായിരി 

ക ടി ചി ക്ഷമ്പോ൦ം, സുഖി ഭൂത്വാടസു ഖമുമുഭ വനായിട്ട്, ഭവരേഭവന ത്തിത്, 
ചിരം രമസ്വട ചിരകാലം രമി ച്ചാലും. 

എനെറ മരണം നിശ്ചയ മാണെങ്കിൽ നീയെന്നെ പിടപോക ടല ടി 

തിമന്റ ആവശ്യമെന്താണെന്നുക്ളൂ ശങ്കക്കു സമാധാനം; _ഹേ രാവ 
ഞ്പ് രാമന അആദദ്ദധേഡും പുതൃന്മാര, മസെന്യ്യം, വാഹനങ്ങംം, യുന്ന 



960 അരദ്ധ്യഠത്മരായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

വയേഡ്യം, വധിക്കും നിശ്ചയം. എനെറ ജവൃഷ്ഠദ്രാതാവെന്നു ഞാന് ക 

രുതുന്ന അങ്ങയേയും, എനെറ സമുദായമെന്ന വ। ചാരത്തിന്ന് വിഷ 
യമായിരിക്കുന്ന സവ രാക്ഷസകുലത്തേയും രാമന് സംഹരിക്കുന്നതു 
കാണ്മാന് എനിക്ക ശക്തിയില്ല. അതിനാല്, ബുദ്ധിയാല് പരിഗ്രഹി 

ക്കപ്പെട്ട അങ്ങയേയും, രാക്ഷസകുലത്തേയും ഉപേക്ഷിച്ച് - എനെറ 

സംബന്ധികമെന്നുളള മമതയെ ഉപപേക്ഷിച്ച് __രാമനിലും പന്രേവര 

രിലും ആ ബുദ്ധിയെ ഉറപ്പിച്ചുംകൊണ്ട്, ഞാന് രാമനെ പ്രാപിക്കു 

ന്നേന്. | നശിക്കുന്ന വസ്തുക്കളില് ഏഎന്േഠതെന്നുള്ള ഭാവത്തെ വെടി 

ഞ്ഞു”, നാശരഹിതനായ ഈശ്വരനില് എനെറതെന്ന ഭാവം ഉപ്പി 

ക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് വിഭീഷണവാക്ഷത്തിലടങ്ങിയ സാരം.] ഞൊന് 

പോയതിന്നുശേഷം അങ്ങുന്ന് സുഖത്തോടുക്രടെ രാജധാനിയില് ബ 

ഹുകാലമാനന്ദിച്ചിരുന്നാലും. 

4.68. പിഭീഷണോ രറവണവാക്ൃയതഃ ക്ഷണാല് 

വിസ്ജ്യസവ്വം സപരിച്ഛ ദം ഗൃഹം. 

ജഗാമ രാമസ പദാരവിന്ദയേടേ 

സേവാഭികാംക്ഷി പരിപൂദ്്റുമാനസഃ 
൭4 

വിഭീഷണഃം വിഭീഷണന്, രാവണവാകൃതടരാവണവാക്യം നിമി 

ത്തം, ക്ഷണാത് ക്ഷണത്തില്, സപരിച്ഛദം ഗൃഹംടഉപ്കരണങ്ങ് 

കോടുക്രടിയ ഗ്ൃഹത്തേയും, സര്വധൃവംടസവൃത്രേയും, വിസ്തജ്യ -പേ ഷി 

ച്ചിട്ട്, രാമസ്യടരാമനെ റ, പദാരവിന്മയോഃടഅരവിന്മതുല്യങ്ങകായ 

പാദങ്ങളുടെ, സേപാഭികാം ക്ഷീസേവയെ ആഭിമുഖ്ലേന കാംക്ഷിക്കു 

ന്നവനും, പരിപൂഴ്്റുമാനസഃ-നിഠത്ത മനോരഥത്തോടുക്രടിയവനു 

മായിട്ടു്, ജഗാമടഗമിച്ചു. 

രാവണവാകൃത്താല് വിഭീഷണന സവ്വസമ്പല് സമൃദ്ധിയോടുക്ര 

ടിയ ഗൃഹത്തേയും, അതിലുകൂള സകല സുഖസാധനങ്ങളേയും ക്ഷണ 

അതില് പരിത്ൃജിച്ച. ത്രീരാമപാദാരവിന്ദങ്ങളെ അതര്ൃയന്തഭക്തിപുവം 

സേവിപ്പാനാഗ്രഹി ച്ചംകൊണ്ട് ഗമിച്ചപ്പോഠം മനോരഥം 
പരിപുണ്ണ 

മായി. 

ഗൃഹാദി സഖസാധനങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹത്തെ സ്വമ 

ലല്ലാതെ രാമപാദാരവിന്ദങ്ങളില് ഭക്തിയു 

നസാ സ് 

നൃദ്ഡുമായി പരിത്യജിച്ച 
വ 

കാമില് കാല് വെക്കുന്നവന്നു കരചേരുവാണ 
ക്കുന്നതല്ല. രണ്ടു തോണി 

ലി 

ി 

പോലെ ലോകസഖസാധനങ്ങള് 
സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നുക്ക പഴഖ്ൊല്ല 

പിള 4 ലു കി [1 ( ഴു  ര്൧൮ 

ലയം ഇഈശച്ചരഭജനത്തിലും ഒരേ സമയആ മനസ്ത്ിരുത്തുവ സ ൦ 



) 901 മൂന്നാം സരഗ്ഗം 

സാധ മ്പന്നനായിരുന്നാ ന്ന് സാധിക്കുന്നതല്ല. ഏതുതന്നെ സഖസാധന സ ന 
1 വ് ലി ലു 

ലും ദുഭഖമററ പരമാനന്ദമനുഭവപ്പെടുക യില്ല. ഗുണബുഭധ്യാ സ്വിക 

ച ലൌകിക ഭോഗസാധനങ്ങളേ ദുഃഖസ്ഥാനങ്ങളായി കാണുന്നതാ 
| 4 

യ വൈരാഗ്യം ഉറയ്മ്മ്പോഠം മാത്രമേ പരമാത്മാവായ ത്രീരാമനില് 
3 ൽ വ് ൫: 

ഴി ട പരയായ ഭകതിയുറക്കുകയുള്ജ. എന്നീ സംഗതികളാണ്” വിഭീഷണ ച 
ഠ രിതൂത്തില് നിന്നു സ്തൂഷ്ടമാകുന്നതു. 

ഇതി ശ്രീമദദ്ധ്യാത്ചരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാദേ 

യുദ്ധകാണ്ഡേ ദ്വിതീയ സര്ഗ 

ത്തുഭം ഭ വമ. 

ഓം നകോഭഗവ്വതേ 

ത്രിരാമ ചന്ദ്രായ 
(0: -- 

ശ്രീമദദധ്യാത്മരാമായണം ഡൃദ്ധകാണ്ഡം 

മുന്നാംസര്൪രഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉ വാച. 
1. വിഭീഷടോ മഹാഭാഗശ്ചതുര്ഭിര്മന്ത്രിഭിഭ സഹ 

ആഗത്യ ഗഗനേ രാമസംമുഖേ സമവസ്ഥിതഃ 

മഹാഭാഗഃടമഹാ ഭാഗ്യവാനായ, വിഭീഷണഭം വിഭീഷണന്, ചതുഭിഃ 
മന്ര്രിഭിഭ സഹം-നാലു മന്ത്രിമാരോടുക്രടെ, ആഗത്ം ആഗമിച്ചിട്ട്', ഗ 
ഗനേടഗഗനത്തില്, രാമസംമുഖേടരാമനന്െറ സന്മുഖത്തില്, സമവ 
സ്ഥിതഃസമവസ്ഥിതനായി. ) 

ശ്രീമഹാദേവന് അരരു0ംചെയ്യു. 
ദുസ്ലംസ൪ഗം മനസാ പരിത്യജി ച്ചതിനാല് മഹാഭാഗ്യവാനായ 

വിഭീഷണന് നാലു മന്ത്രിമാരോടുക്രടെ വന്നു. ആകാശത്തില് രാമന്ന 
നേര്മുഖ മായിട്ടനിന്നു. 

വാല്ലികിരാമായണത്തില് മറെറാരുവിധത്തില് കാണുന്നതിനെ 
ഇവിടെ കാണിക്കാം: 

അഭിവാദ്യ തതോഭൂയഃ ക്രോധ പയ്യാകുലേക്ഷണദഭ 
ചതുഭിഃ സചിവൈ$ഃ സാഭ്വാം നിശ്ചക്രാമ വിഭീഷണ 



2 അദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

സമാതരം പുനര്ദ്ൃഷ്്ലാ സർവമേവ നിവേദൃതത്' 

ജഗാമാകാശമാവിശ് കൈലാസം പര്വതോത്തമം. 

ശ്രത്വൈതദ്വചനം തത നീലകണ്ണേന ഭാഷിതം 
ഉഭതിഷ്ഠന്മഹാബാഹു സ്കൈരേവ സചിവൈഃ സഹ 

നമസ്തൃത്വാ ശിവം ദേവം തഥാ വൈശ്രവണം പ്രഭം 

രാമാഭ്യാശം യയൌ ക്ഷിപ്രം വമ്മാത്മാ സ വിഭീഷണ. 

രാവണനെ വന്ദിച്ചശേഷം, രാവണന്ചെയ്യ ഉപദ്രവം നിമിത്ത 

മുണ്ടായ കരോധത്താല് കലങ്ങി മറിഞ്ഞു കണ്ണുകളോടു കൂടിയ വിഭീഷ 
ന്യ ഴ് ക് ണന് നാലു മന്ത്രിമാരോടുക്രടെ പുറപ്പെട്ടു അമ്മയെച്ചെന്നുകണ്ടു. കഴി 

ഞ്ഞ വൃത്താന്തം മുഴുവനും പറഞ്ഞറിയിച്ച. ആകാശത്തില്ക്രടെ സ 4 ഗു ട) 
ഞ്ചരി ച്ച് ഒത്തമപര്വതമായ കൈലാസത്തിലേക്ക് ആ മന്ദ്രിമാരോട്ട 

ശ്രുടെ പോയി. മ്ഹാപ്രഭവായ ശിവനേയും, കു ബ്വരനേയയം നമസ്തൃരി 

ച്ച വൃത്താന്തമറിയിച്ചു. വിഭീഷണന് പഠറഞ്ഞുതുകേട്ട ശിവന് കല്ലിച്ച 

തനുസരിച്ചു്” ധമ്മാത്മാവായ ആ വിഭീഷണന് രാമസമീപത്തു വന്നു. 

8. ഉച്ചൈരുവാച ഭോഃ സ്വാമിന് രാമ! രാജീവലോചന! 

രാവണസ്്യാനുജോഹം തേ ദാരഹത്തുര് വിഭീഷണ 

3. നാമാ ഭാത്രാ നിരസ്തോഹം ത്വാമേവ ശരണം ഗതട 

ഉച്ച്ചൈട ഉ വാചംഉ ചുത്തില് പറഞ്ഞു, ഭോഃ സ്വാമിന്! രാജീവലോ 

ചന! രാമ! അല്ലയോ സ്വാമിന്! താമരസാക്ഷനായ രാമ, തേ ദാര 

ഹത്തുഃ രാവണസ്ൃ- അങ്ങയുടെ ഭായ്യയെ അപഹരിച്ച രാവണനെറ, 

അനുജഃ അഹം - അനുജനായ ഞാന്, നാമ്ലാ വിഭീഷണഃ-നാമംകൊ 

ണ്ടു വിഭീഷണന്, ഭ്രാത്രാ ദ്രാതാവിനാല്, നിരസ്തൂഃ അഹംടനിരസിക്കു 

പ്പേട്ട ഞാന്, ത്വാം ഏവകംനിന്തിരുവടിയെ ത്തന്നെ, ശരണം ഗതഃ 

ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഉച്ചത്തിലിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:-.“ഹേ സ്വാമിന്! താമരസലോച 

ന! രാമ! ഞാന് അങ്ങയുടെ ഭായ്യയെ അപഹരിച്ച രാവണനെറ അ 

നുജനായ വിഭീഷണനാകുന്നു. ജയേഷ്ഠനാല് ധിക്കരിക്കപ്പെട്ട ഞാ൯ നി 

നതിരുവടിയെ ശരണംപ്രാപിച്ചിതാ വന്നിരിക്കുന്നു. 

ഹീിതമുക്തം മയാദേവ! തസ്യ ചാ വിഹിതാത്മന? 

4. സീതാം രാമായ വൈദേഹീം പ്രേഷയേതിി പുനഃ പുനഃ 

ഉക്തോപിനശൃണോത്യവേഷകാല പാശവശം ഗത് 

ദേവ!ട അല്ലെയോ ദേവ, അപിഫിതാത്മനഃഹിതത്തില് ആത്മാവി 
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നെ(മനസ്ത്റിനെ)വെക്കാതിരിക്കുന്നം തസ്യ അവന്ന്, മയാട എന്നാല്, 

ഹിതം ഉക്തംഹിതം പറയപ്പെട്ട, വൈദേഹീംടവിദേഹനെറ പുത്രി 
ം _ഠ വ്. 

യായ, സിതാംസീതയെ, രാമായ ടരാമന്നായ്യ്ൊണ്ടു , പ്രേഷയടഅ്അയ 

ചാലും, ഇതി പുനഃ പുനഃ ഉക്തഃ അപിടഫ്ുന്നു പിന്നെയും പിന്നെ 

യും പറയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, കാലപാശവശം ഗതഃ ഏഷടകാലപ്പാശ 

ത്തിന്നധീനനായ ഇവന്, ന ശഏൃണോതിട ത്രവിക്കുന്നില്ല. 
[ര 

അനത്ഥഹേതുകമായ കായ്യയത്തില് മനസ്സിരുത്തിയ അവന്നു ഹി 

തമായ കായ്യയത്തെ ഞാന് പറഞ്ഞു. വിദേഹരാജപുത്രിയായ സീതയെ 

രാമന്നു കൊടത്താലുമെന്ന്' പലപ്രാവശ്യം ഞാന് പഠഞ്ഞിട്ടും നാശോ 
് 

നൂഖനായ ഇവന് കേഠക്കുന്നില്ല. 

5. ഹന്തും മാം ഖഡ് ഗമാദായ പ്പാദ്രവദ്രാക്ഷസാധമട 

തോചിരേണ സചിവൈശ്ചതുര്ഭിഭ സഹിതോഭയാത്' 

൫, ത്വാമേവ ഭവമോക്ഷായ മമുക്ഷുഃ ശരണം ഗതഭ 

വിഭീഷണവചഭശ്രത്വാ സുഗ്രീവോ വാകൃമബ്രവിത്' 

രാക്ഷസാധമഃടരാക്ഷസന്മാരില് അധമനന്, മാം ഫത്തും-എന്നെ ഹനി 
ടി [ടി 0 ളം ന്നത്തില് പ്ാനായ്യ്കോണ്ടു് , ഖഡ് ഗം ആദായം-ഖഡ് ഗത്തെ എടുത്തിട്ടു, പ്രാദ്ര 

വത് ഓടിയെത്തി, തതഃ അതുകൊണ്ടു , ഭയാത് ഭയം ഹേതുവായി 
ം ചതുഭിഭ സചിവൈഭ സഹിതം നാല മന്ത്രിമാരോട്ട്” ക്രടിയവനും 
മുക്ഷ്യഃ_മോക്ഷേ ്ഛ,യുകഭവനുമായിട്ടു, ഭവമോക്ഷായ- സംസാരത്തില് 

നിന്ന് മോചിച്ഛാനായ്യ്ാണ്ടു', ത്വാം ഏവടനിന്തിരുവടിയെത്തന്നെ, 

൬ 
മു 

അചിരേണ വേഗത്തില്, ശരണംഗതഃ-ശരണം പ്രാപിചിരിക്കുന്നു. 
തക] 

റി ് ി . ഹിതം പറഞ്ഞതിനെ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, രാക്ഷസന്മാ 
രില് അധമനായ രാവണന് എന്നെ വധിപ്പാ൯ വാളെടുത്തുംകൊണ്ട്' 
നേരിട്ടു പാഞ്ഞുവന്നു. അതുനിമിത്തം ഭയപ്പെട്ട ഞാന് നാലു മന്ത്രിമാ 
രോടുക്രടെ, സംസാരത്തില് നിന്നു തന്നെ മോചിക്കേണം, സംസാരമാ 
ണെല്ലോ മഹാ ഭയസ്ഥാനം, അതില്നിന്നൊഴിഞ്തൊല് പിന്നെ ഡയാ 
തൊരുവിധ ഭയവുമുണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നുകൂക മോക്ഷേച്ഛു,യോടുകൂടെ നി 
ന്തിരുവടിയെത്തന്നെ കാലവിളംബം വരുത്താതെ ശരം പ്രാപിച്ച 

പി 

താകുന്നു. ഇങ്ങിനെ വിഭീഷണന് പഠഞ്ഞരകേട 
റഞ്ഞു. 

സുഗ്രീവന് പ 

7. വിശ്വാസാഹോ നതേ രാമ! മായാപ്പി രാക്ഷസാധമഃ 
സീതാഹത്തുര്വിശേഷേണ രാവണസ്യാനുജോബലീ! 



ത 

904 അഭ്ധയാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ി മന്ത്രിഭിഭസായുധൈരസ്താന് വിവരേ നിഹനിഷ്യതി 
തദാഥഞാപയമേ ദേപ! വാനരൈഹസമ്യൃതാമയം. 

0. മമൈവം ഭാതി തേ രാമ! ബുദ്ധ്യാ കിം നിശ്മിതംവഠ 
ശ്ത്വാ സുഗ്ഗരീവവചനം രാമഃ സസ്തിതമബ്ബവീത് 

രാമ! അല്ലയോ രാമ!, മായാവീംമായാപ്രയോഗത്തില് സമത്ഥനായ, 
രാക്ഷസാധമഃടരാക്ഷസാധമന്, തേ വിശ്വാസാഹഃനം-അങ്ങെ്ക വി 
ശ്വാസയോഗ്യനല്ലം വിശേഷേണം-വിശേഷിച്ച്, സീതാ ഹതഃ രാവ 
ണസ്വ-സീതയെ അപ്പഹരിച്ച രാവണനെറ, അനുജ ബലീ അനു? 
നും ബലവാനുമാകുന്നു, സായുധൈഃ മന്ത്രിഭിഃ_ആയുധത്തോടു ക്രടിയ 
മന്ത്രിമാരോട്ട് ക്രടിയവനുമായിട്ടു്, വിവരേകദ്വാരം കിട്ടുമ്പോഠം, അ 

സ്കാന് നമ്മളെ, നിഹനിഷ്യതി-നിഹനിക്കും, തത് അതുകൊണ്ട്, ദേ 

വ1ട അല്ലെയോ ദേവ!, മെ ആങ്ഞാപയ എനിക്കു കല്പന തന്നാലും, 

അയംട ഇവന്, വാനരൈഃടവാനരന്മാരാല്, ഹമ്പയതാം-ഹനിക്കപ്പെട 
ട്ടെ മമ-എനിക്ക്, ഏവം ഭാതിടഇങ്ങിനെ തോന്നുന്നു. രാമ!ടഹേരാ 

മ!, തേ ബുദ്ധ്യാ അങ്ങയുടെ ബുദ്ധികൊണ്ട്, കിം നിശ്ചിതം എന്തു 

നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട, വദംവദിച്ചാലും, സുഗ്രീവ വചനംടസുഗ്രീവനന്െറവ 

ചനത്തെ, ശ്രത്വാടത്രവി ചിട്ട, രാമഃടരാമ൯, സസ്കിതം അബ്രവീത് 

സ്തിതപുവ്വം പപഠഞ്ഞു. 

വിഭീഷണനെ സ്വികരിക്കേണമോ ഉപേക്ഷിക്കേണമോ എന്ന 

സംഗതിയില് സഗ്ഗീവനെഠ അഭിപ്രായം പറവാന് രാമനാവശ്യപ്പെ 

ടിട്ടില്ലെത്രിലും, സ്വാമിയുടെ ഹിതത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്ന ബന്ധുവിനെ 

യും മന്ത്രിയടേഡയും നിലയില് അഭിപ്രായം പറയാമെന്ന ധര്മ്മ ബുദ്ധി 

യോട്ടക്രടെ സുഗ്രീവന് പറയുന്നു. 

ഹേ രാമ! പിഭീഷണനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കേണം. എന്തുകൊ 

ണ്ടെന്നാത, മായാ പ്രയോഗത്തില് സമരത്ഥനും രാക്ഷസാധമനുമാ 

്. വിശേഷിച്ചു സീതയെ അപ്പഹരിച്ച രാവണനെറ അനുജന്, ബ 
് 

രികളായ മന്ത്രികളോടുക്രടെ വന്നിരിക്കുന്നു. തരം 
ലവാന്൯, ആയുധധാ 

കിട്ടുമ്പോഠം നമ്മളെ പ്രഹരിക്കും. ജ്യേഷ്ഠനെ ഉപേക്ഷിച്ചു നമ്മളുടെ 

കായ്യത്തില് സഹായിക്കുമെന്നു” വിചാരിപ്പാന് പാടില്ല. അതുകൊണ്ടെ 

ന തരിക. ഇവനെ വാനരന്മാർ സംഹരക്കട്ടെ. ഇങ്ങിനെ 

൮. അങ്ങയുടെ ബുദ്ധികൊണ്ടു 

ഗ്രീപന് പഠഞ്ഞതുകേട്ട രാമന് 

നിക്കു കല്ല 

ര ലയ്യേണമെന്നാണെനിക്കു തോന്നുന്ന 

നിശ്ചയി ചുതെന്തെന്നുപറഞ്ഞാലും
. സൃഗ്രീ 

കി 

പുഞ്ചിരിയോടുക്രൂടെ പറഞ്ഞു. 
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10. യദീച്ഛ്ാമി കപിത്രേഷ്ണ! ലോകാ൯ സര്വാന് സഹേശ്വരാ൯ 

നിമിഷാഭ്ധേന- സംഹമ്പ്യാം സ്പജാമി നിമിഷാഭ്ധതഃ 

കപിത്രേഷ്ഠ! അല്ലയോ വാനരാധിപ!, യദി ഇച്ഛ്യാമിടക്താനിച്ചുതക്കു 

നുവെദ്ദില്, സഹേശ്വരാന്- ഇദ്രറദി ദേവകകോടുക്രടിയ, സര്വാന൯ 

ലോകാന്൯ടസകല ലോകങ്ങളേയും, നിമിഷാദ്ധോേന- അരനിമിഷം 

കൊണ്ട്, സംഹമ്പ്യാംടസംഹരിക്കും, നിമിഷാഭ്വതഃ-അഭ്ധനിമിഷം 
കൊണ്ടു, സൃജാമിട സൃഷ്ടിക്കും. 

അല്ലെയോ വാനരേശ്വര! ഞാനിച്ചുക്കുന്നുവെങ്കില് ഇന്ദ്രാദിലോ 

കപ്പാലകന്മാരോടുക്രടിയ സമസ്ലലോകങ്ങളെയും അല്പസമയത്തിന്നു 

കില് സംഹരിക്കുവാനും രണ്ടാമതു സൃഷ്ടിപ്പാനും കഴിയും. സത്ചസങ്ക 

ലനായ സര്വേശ്വരനാണ് ഞാനെന്നു ധരിച്ചുകൊഴംകയെന്നു സാരം. 

1]. അതോമയാഭയം ദത്തം ശീഘ്യമാനയ രാക്ഷസം 

സകൃദേവ പ്രപന്നായ തവാസ്ത്രീതിച വാദിനേ 
അഭയം സര്വ്വഭൂതേദ്യോ ദദാമ്യതത് വ്രതം മമ 

അത അതുകൊണ്ടു, അഭയ ചേരക്ഷ, മയാ ദത്തംട എന്നാല് ദാനം 
ചെയ്യപ്പെട്ട, ശീഘം-വേഗം, രാക്ഷസംടരാക്ഷസനെ, ആനയ ആ 
നയിച്ചാലും, സകൃത് ഏവകചഒരിക്കല്മാത്രം, പ്രപന്നായടശരണംപ്രാ 
പിച്ചുവന്നായ്യകോണ്ടും, തവ അസ്ലി ഇതി ഞാനങ്ങയുടെ സംബറ്ഡി 
യാകുന്നുവെന്നു, വാദിനെ ചട വദിക്കുന്നവന്നായ്ക്കോണ്ടും, സര്വഭ്ൂതേ 

ഭ്യഃസര്വ പ്രൂണികംക്കായ്യ്ൊണ്ടും, അഭയം ദദാമിരക്ഷനതല്ക 

ന്നേന, ഇതി ഏതത് എന്ന ഇതു്, മമ വ്രതം-ഘഎനെറ വ്രതമാകുന്നു. 
സരവേശ്വരനായതുകൊണ്ടു് ഞാനവന്നഭയം നല്കിയിരിക്കുന്ന 

തിനാല് വേഗം രാക്ഷസനെക്രുട്ടിക്കൊണ്ടവരിക. ഏതൊരുവന് എ 

ന്നെ ഒരേ ഒരു പ്രാവിശ്യം ശരണം പ്രാപിച്ചു ഞാനങ്ങയുടെ ആശ്രി 
തനാനൈന്നെ രക്ഷിക്കേണമെന്നപേക്ഷിക്കുന്നു വോ അവന്നായ്യ്കോണ്ടം, 
ആവിധം പ്രാത്ഥിക്കുന്ന സര്വ പ്രാണികഠംക്കായ്യൊണ്ടും ഞാനഭഷം 
നല്കും. ഇതെനെറ വ്രതമാകുന്നു. ശര്രുപക്ഷക്കാരനെന്ന വിചാര 

ത്താല് വിഭീഷണനെയുപേക്ഷിച്ചാല് എന്റെറ ആ വ്രതത്തിന്നു' ഹാ 
നി സംഭവിക്കുന്നതാകയാല് മവത്തിനി യാതൊന്നും പറയേണ്ടതിലെ 
ന്നു സ്സാരം. 

റ 
ഒുവിടെ ്രീവാല്പികി അതിഭംഗിയായം സുഷ്ണമായുമിങ്ങിനെ പ റയ്മുന്നു:__ ക 
6 ടക കി സദുഷ്ടോവാപ്പയ ദുഷ്ടോവാകിമേഷ രജനി ചരഃ 
സൂക്ഷ്മമപൃഹിതം കത്തും മമ ശക്തഃ പ്പവംഗമ! 



966 അഭ്ധഠാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

പൃഥിവ്യ്യാം രാക്ഷസാന് സര്വാന് പിശാചാംശ്ചസദാനവാന് 
ശക്കയോഹം സഹസാ ഹന്തും ദിവ്യേനാസ്തൂബലേനച 
അഭയം സര്വഭൂതേദ്യോ ദദാമീതിഹിമേവ്രതം 
സംഗ്രാമേഭിപ്രപന്നാനാം തവാസ്ത്രീതിച വാദീനാം.?? 

“അവ൯ ദുഷ്ണനായാലും ശിഷ്ടനായാലും ഈ രാക്ഷസന്, ഹേസു 

ഗ്രിവ! ഫൃനിക്കല്ലമാത്രമെങ്കിലും അഹിതം ചെയ്കാ൯ ശക്തനറണെന്നു 
നീ ശങ്കിക്കേണ്ട. ലോകത്തിലുകൂട സര്വ രാക്ഷസന്മാര്, ദാനവന്മാര്, 
പിശാചന്മാ൪, ഇവരെ പെട്ടെന്നു സംഹരിപ്പാ൯ ഞാന് ശക്തന്. ദി 
വ്യാസ്തരബലവും അആത്രക്കെനിക്കുണ്ടു . യുദ്ധാവസരത്തില് ശരണം 

പ്രാപിച്ചവക്കം അങ്ങയുടെ ആശ്രിതന് ഞാനെന്നു പറയുന്ന സര്വ 
ഭൂതങ്ങഠംക്കും അഭയംനല്കുമെന്നതെനെറഠ വ്രതമാകുന്നു.?? 

19. രാമസ്യ വചനം ശ്രുത്വാ സുഗ്ഗരീവോ എഷ്ടമാനസടഃ 
വിഭീഷണമഥാനാജ്യയ ദശരയാമാസ രാഘവം 

രാമസ്ധ്യ-രാമനന്െറ, വചനംവചനത്തെ, ശ്ത്വാടശ്രവിച്ചിട്ട്, ഹ 

ഫമാനസഭ സുഗ്രീവ സന്തോഷിച്ച മനസ്സ്സോടുക്രടിയ സുഗ്രീവന്, 

അഥം അനന്തരം, വിഭീഷണംടവിഭീഷണനെ, ആനാജഴ്ം-ആനയിച്ചി 

ക, രാഘവം ദരയാമാസംരാമനെ കാട്ടിക്കൊടുത്ത. 
ന്തി ി 

ആശ്രിതന്മാരാരായിരുന്നാലും അവരെ രക്ഷിക്കുമെന്നു ദഡനിശ്ച 

യത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീരാമവചനം കേട്ട സുഗ്രീവനന്െറ മന 

സില് സന്തോഷം നിറഞ്ഞു. വിഭീഷണനെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു രാമ 
സ് 
നെ കാടിക്കൊടുത്തു. 

ഇവിടെ വാല്ധീകി കുറെക്കൂടെ സുഷ്ലമാക്കിയിരിക്കുന്നു:-- 

രാമേണാഥാഭയേദത്തേ സതതോ രാവണാനുജജഃ 

ആഹൃതോ ഹരിരാജേന ഖാല്പപാത സഹാനഗ 

ന 
[ഒ] 

സസമേത്വ) ഹരിതശ്രേഷ്ഠ സംഗ്ലിഷ്യയല വിഭീഷണം 

സാന്ത്വയിത്വാഥ മേധാവീ ദശയാമാസരാഘവം. 

രാമ൯ അഭയം നൽകിയ ഉടനെ രാവണസഹോദരനായ വിഭീ 

, ) : ത്തില് 
ഷണനെ സുഗ്രീവന്വിളിച്ചപ്പോം മന്ത്രിമാരോടുക്രടെ ളം ത 

നിന്നിരുന്ന വിഭീഷണന് ഭൂതലത്തിലേക്കിഠങ്ങിവന്നു. ബുദ്ധിശാലിയാ 
ി ) റ ഴ മറ 

യ സഗ്രീപന് സമീപത്തു ചെന്നു വിഭീഷണനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു 
[മി] കി ള 

റു ല് 8 ( നെ കാട്ട കൊടുത്തു. 
സൌമ്വാക്കുകറ പറഞ്ഞു സന്തോഷിപ്പിച്ചു രാമനെ കാട്ടികൊട്ട 

18. പിഭീഷണസ്ധു സാഷ്ണ്രാംഗം പ്രണിപത്യ രഷൃത്തമം 

ഹഷഗല്ഗദയാ വാചാ ഭക്ത്യാചപരയാന്വിതഃ 
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14. രാമം ശ്യ്യാമം വിശാലാക്ഷം പ്രസന്നമുഖപങ്കജം 

ധനുര്ബ്ദാണധരം ശാന്തം ലക്ഷ്മുണേന സമന്വിതം 

കൃതാംജലിപുടോ ഭൂത്വാ സ്ലോതും സമുപചക്രമേ. 

വിഭീഷണതു- വിഭീഷണനാകട്ടെ, രഘ ത്തമംടരാമനെ, സാഷ്ടാംഗം 
സ് ് പ്രണീപത്യ-ദണ്ഡനമസ്ത്രാരം ചെയ്യിട്ട്, ഹഷഗല്ഗദയാ വാചാടസ 

ന്തോഷത്താല് ഇടറിക്കൊണ്ടു പുറപ്പെടുന്ന വാക്കോടും, പരയാ ഭക്ത്യാ 

ചംപരയായ ഭക്തിയോടും, അന്വിതഃടക്രടിയവനും, കൃതാംജലി പുടഃ 

ഭൂത്വാ അംജലിപുടത്തോടുക്രടിയവനുമായ് ഭവിച്ചിട്ട്, പ്രസന്നമുഖ 

പങ്കജം ൭പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്ന മഖപത്മത്തോടുക്രടിയവനും, ധ൯ബ്ബാ 
ണധരംകവില്ലം അമ്പും ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനും, ശാന്തംടശാന്തനും, ല 

ക്ഷൂണേനസമന്വിതംലക്ഷ്മണനോടു ക്രടിയവന്ം, വിശാലാക്ഷംടവി 
ശാലങ്ങളായ നേതൃങ്ങളോടു ക്രടിയവനും, ശ്യാമം രാമംടശ്യാമകൂവണ്ണു 

4 രം: 2 പ നമായ രാമനെ, സ്കോതുംടസ്തൂതിപ്പാനായ്യൊണ്ടും സമുപചക്രമെടആ 
രംഭിച്ച. 

ടാ്റ 

[2] ര [ര] വിഭീഷണന് മ്രീരാമസന്നിധിയില് വന്ന് ദണ്ഡനമസ്ത്രാരം ചെ 
യ്ത. വികസിച്ച നേതൃങ്ങളും, അനുഗ്രഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന മുഖാരവിന്ദ 
വും, കൈകളിലമ്പം വില്ലം ധരിച്ചം, എങ്കിലും, ശാന്തമായും, ലക്ഷ്മണ 

നോടുക്രടിയുമിരിക്കുന്ന ശ്യാമളവണ്ണുനായ രാമനെ നോക്കി കൈക 
കളെ ശിരസ്സില് വെച്ചും, സന്തോഷാധിക്ൃത്താല് ഇടറി പുറപ്പെടുന്ന 
വാക്കുകളോടും, പാരയായ ഭക്തിയോടും കടെ സ്തൂതിപ്പാ൯തുടങ്ങി. 

വിഭീഷണ ഉ വാച. 
15. നമസ്യേ രാമ! രാജേന്ദ്ര! നമട സീതാ മനോരമ! 

നമസ്ലേ ചണ്ഡകോദണ്ഡ! നമസ്തേ ഭക്തവത്സല! 
10. നമോനന്തായ ശനന്തായ രാമായാമിതതേജസേ 

തി സുഗ്ഗീവമിത്രായചതേ രഘൃണാം പതയേ നമഃ 
1/. ജഗദുല്പത്തിനാശാനാം കാരണായ മഹാത്മനേ 

ത്രൈലോക്ൃഗുരവേനാദി ഗൃഹസ്ഥായനമോ നമഃ 
18. ത്വമാദിര്ജ്ജഗതാം രാമ! ത്വമേവസ്ഥിതികാരണം 

ത്വമന്തേ നിധനസ്ഥാനം സ്വ്േച്ഛ്രാലാരസ്തവമേവഹി 
10. ചരാചരാണാം ഭൂതാനാം ബഹിരന്തശ്ചരാഘപ! 

വ്യാപ്യൃയവ്യ്ാപകരൂപപേണ ഭവാ൯ ഭാതിജഗന്മയ$. 

0. ഗു ത്വന്മായയാഹൃതജഞാനാ നഷ്ലാത്മാനോ വിചേതസഃ 
൧താഗതം വ്ര പല്ലന്തെ പാപപപുണ്പയ വൃ ശാല് സ്ധദ്യാ 
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തേ അങ്ങേക്കായ്യൊണ്ട് , . നമഃംനമസ്കാരം രാജേന്ദ്ര! -രാജാക്കന്മാ 

രുടെ ഇന്ദ്രനായുമ്ജമോവേ!, സിതാമനോരമ!_സീതയുടെ മനസ്സി 

നെ ആവന്മിപ്പിക്കുന്നോവേ! ചണ്ഡകോദണ്ഡ'ടഉഗ്രമായ കോദ 

ണ്ഡത്തോടുക്രടിയോവേ!, ഭക്തവത്സല!ടഭക്തന്മാരില് വാത്സല്യൃമു 

േളോവേ!, അനന്തായട അവധിയില്ലാത്തവനും, അമിതതേജസേടപ 

രിച്ചേ ദിപ്പാന്_. കഴിയാത്ത തേജസ്റ്സോടു കൂടിയവനും, സുഗ്രീവമിത്രാ 

യം.സുഗ്രിവന്െറ മിത്രവും, രാല്ൃയണാം പതയെടരഘുക്കളുടെ പതീ 

യും ജഗ ദുല്പത്തിനാശാനാം -ജഗത്തിനെറ ഉല്പത്തിക്കും നാശ 

ത്തിന്നും, കാരണായട കാരണമായിരിക്കുന്നവനുംയ മഹാത്മനേടമ 

ഹാത്മാവും, ത്രൈലോക്ൃഗുരവേകമുന്നു ലോകങ്ങളുടെ ഗുരുവും, അ 

നാദിഗ്രഹസ്ഥായ കസൃഷ്ഠിക്കുമുമ്പേയുള്ള ഗ്രഫഹസ്ഥനുമായ, തെ നമഭട 

അങ്ങക്ക്” നമസ്ത്രാരം. ജഗതാംടലോകങ്ങളുടെ, ആദിഭടകാര 

ണം; സ്ഥിതികാരണം൭സ്ഥിതിയുടെ കാരണം, - അന്തേം-അവസാന 

ത്തില്, നിധനസ്ഥാനംടമരണത്തിനെറ സ്ഥാനം, സ്വേച്ഛ്രാചാരഃ-ഇ 

ഷ്്ംപോലെ പ്രരൃത്തിക്കുന്നവന്, ത്വം ഏവം നിന്തിരുവടിതന്നെ, ച 

രാചരാണാം- ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ, ഭൂതാനാംടഭൂതങ്ങളുടെ, ബ 

ഹി അന്തഃചടപുഠത്തും ഉള്ളിലും, വ്യാപ്യുവ്യാപകരൂപേണകംവ്യാപി 

ക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യമായ സാധനവും, വ്യാപിക്കുന്ന ശക്തിയയമാകുന്ന 

രൂപത്തോടുക്രടെ, ജഗന്മയഃ ചായി , ഭവാന് ഭാതി 

അങ്ങുന്നു ശോഭിക്കുന്നു. ത്വന്മായയാട അങ്ങയുടെ മായയാല്, എൃതജ്ഞാ 

നാഭ ഹരിക്കുപ്പെട്ട ജഞൊനുത്തോടു ക്രടിയവര്, നഷ്ഠാത്മാനഃട ആത്മാ 

വിനെ യ പി ചതസഃ വി ചാരശക്തിയില്ലാത്തവരുമാ 

യിട്ടും പാപപുബ്ദവശാല്ട-പാപപുബ്ബങ്ങ്ച്ചടെ 
അധീനത നിമിത്തം 

യ _ പോക്കുവരവിനെ, പ്രപല്ന്തെടപ്പാപക്കുന്നു, 

(15-20) ഹേ രാജാധിരാജനായ രാമ! നിന്തിരുവടിക്കാഒ യ്യ്്ലാണ്ടു' 

നമസ്ത്്ാരം. ഹേ സീതയുടെ മനസ്സി ന ആനദ്ടിപ്പിക്കുന്ന രാമ! നമ 

സ്കാരം. ഉഗ്രമായ കോദണ്ഡം ൭ കെയ്യില് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടി 

ക്ക നമസ്ത്രാരം. ഭ കതന്മാരില് വാത്സല്യയമുള്ള അങ്ങെക്കു നഥസ്ത്ര. 

തരമിതപരാകമശാലിയുമായ അങ്ങെക്ക് 
അപരിച്ഛിന്നനും, ശാന്തനും 

ഹേ രഘുപതേ! നമ 
നമസ്ത്ാരം, ഹേ സുഗ്രീവമിതൃമേ നമസ്ത്ൃറരം. 

ന്ന മഹാത്മാവി 
സ്കാരം. ലോകങ്ങമെ സൃഷ്ടിച്ചും രക്ഷിച്ചം സംഹരിക്കു ി 

ന്നായ്യെംാണ്ടു നമസ്ത്രാരം. മുന്നലോകങ്ങളുടേയും ഗരുവിന്നായ്യകകകോണ്ടെ 
൭ 

നമസ്ത്ക്ാരം. കാലശക്തിയുടെ ഉണയിന്നുമുമ്പതന്നെ സകല ചോകങ്ങ 

രിക്കുന്ന മഹാ കുടുംബിയാ 
ളേയും ജഠരാന്തഭാഗ ത്തിലൊതുക്കിക്കൊണ്

ടെ 
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യ നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്ത്ാരം. ലോകങ്ങളുടെ ആദികാരണവും, രക്ഷാ 

ധികാരിയും, ലയസ്ഥാനവും നിന്തിരുവടിതന്നെ. സേച്ഛൃയാ സൃഷ്ടച്യാദി 

ലീലകളെ നടത്തുന്ന സ്വതന്ത്രനാകുന്നു നിന്തിരുവടി. ഹേ രാഘവ! ച 

രാ ചരങ്ങായ ഭൂതങ്ങളുടെ ഉള്ളം പുറവും അങ്ങുന്നുതന്നെയാകയാല് 

ഈ ലോകം കാണപ്പെടുവാന് യോഗ്യമായ അങ്ങയുടെ സ്ഥുലശരിര 

മാകുന്നു. ഉപാധികളും അവയില് ല്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവശക്തിയും 

നിന്തിരുവടിതന്നെ. നിന്തിരുവടിയുടെ ശക്തിയായ അവിദ്ലയാല്_-- 

അമാഞാനത്താല്__ മറയ്യപ്പെട് ആത്മസ്വരൂപത്തോടുക്രടിയ മൂഡ 

ന്മാര്, അങ്ങയുടെ സവ്യാത്മഭാവമറിയായ്ക്കുനിമിത്തം പുണ്യപാപകരമ്മ 

ഫലങ്ങളെ അനുഭവിപ്പാനായി പിന്നെയും പിന്നെയും ജനിക്കയും 

മരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. സംസാരസങ്കടത്തില്നിന്നുമ്ള മോചനം അവക്കു 

ലഭിക്കുന്നില്ല. ല 

ഉ]. താവല്സത്യം ജഗല്ഭാതി ശുക്തികാരജതം യഥാ 

യാവന്നജ്ഞായതേ ജഞാനചേതസാ നാന്ൃഗാമിനാ 

നാന്പ) ഗാമിനാടഅന്യവിഷയത്തില് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്ന, ജ്ഞാന 

ചേതസാംനിമ്മല ചിത്തത്താല്, ഭവാന് നിന്തിരുവടി, യാവത് ന 
ഓഞായതേ-ഏതുവരേ അറിയപ്പെടാതിരിക്കുന്നുവോ, താവത് -അതുവ 
രേ, ശുക്തികാരജതം യഥാടമുത്തുച്ചിപ്പിയില് വെള്ളിയെന്നപോലെം 
ജഗത് ലോകം, സത്യം ഭാതിംസത്ൃയമായിട്ട്' തോന്നുന്നു. 

ജഗത്ത് ഈശ്വരനെറ സ്ഥൃലശരീരമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞതു് . എ 

ന്നാല് ജഗത്തിനെ അറിയുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞ 
തായ്ക്കുരുമല്ലോ. അങ്ങിനെയായാൽല്, ജനനവും മരണവുമുണ്ടാവുന്നതാ 
യാല്ക്രടെ മിത്ല്യാരൂപമായ ജഗത്തിലാസക്തന്മാരാവാനെന്തുകാര 
ണം എന്ന ശങ്കയെ രണ്ടു പദ്യംകൊണ്ടു പരിഹരിക്കുന്നു._അധിഷ്ഠാ 
നം അറിയുന്നതുവരെ ആരോപം സത്യമെന്നു ധരിക്കുന്നതാണ്” ദ്രമ 
ഓഞാനത്തിന്െറ സ്വരൂപം. അധിഷ്ഠാനം സത്യം. ആരോപ്പം മിത്ഥ്യ. 
അന്യവിഷയത്തില് പ്രവേശിക്കാതെ നിര്മ്മലമായിരിക്കുന്ന ചിത്ത 
വൃത്തിയാല് അങ്ങയെ അറിയാതിരിക്കുന്ന കാലത്തില് ജഗത്തു സത്യ 
മാണെന്നു തോന്നും. ചിത്തത്തിന്െറ ചാഞ്ചല്യമാണ്', ജഗത്ത് സത്ച്യ 

ളു മാണെന്നു തോന്നുവാന൯ കാരണം. ഉദാഹരണം :_മുത്തചിചിയെ സൂ 
3 വ 

വെള്ളിയാണെന്നുവി ചാരി 
ല് ് റ മുത്തുച്ചിപ്പിയാനണെന്നു സൂംഷ്ണപരിശോധനകൊണ്ടറിഞ്ഞൊല് 

രജതമാണെന്നുള്ള തെററായ അറിവു നശിക്കുന്നു മുത്ത 

ക്ഷി ല്യുനോക്കി യറിയാത്തവന്൯ അതിനെ 
ക്ൂന്നു. 

ച്ചിപ്പി അധി 



90 അഭ്ധയാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

ഷ്ലാനം. രജതം ആരോപം. അധിഷ്ഠാനത്തെ അറിഞ്ഞെപ്പോ€ം ആരോ 
പം നശിച്ചു. അതുപോലെ ഇശ്വരന് സ്വാധിഷ്ഠാനം, ഇരശ്വരസ്വ 
രൂപത്തെ നിരൂപണം ചെയ്യറിയാത്തതുകൊണ്ടു് ജഗത്തായിട്ടു് കാണ 

പ്പെടുന്നു. വിചാരശ ക്തിയാല് ഇരശ്വരനെ അറിയുമ്പോം, അതുവരെ 

സത്യമാണെന്നു തോന്നിയിരുന്ന ലോകം ഇല്ലാ ത്തതാണെന്നു മൂള അറിവു 

ണ്ടാകുന്ന. 

ഇ. ത്വദഞഞാനാല് സദായുക്താഃ പുതൂദാര ഗൃഹാദിഷു 

രമന്തേ വിഷയാന്൯ സ്വ്വാഠനന്തേദുഃഖപ്രദാന് വിഭോ. 

ത്വദജ്ഞാനാത് നിന്തിരുവടിയെ അറിയറത്തതുകൊണ്ടു', പൂത്രദാര ഗു 

ഹാദിഷു-പുത്രദാരധൃഹാദികളില്, സദാ യുക്താഃ- എപ്പോഴും ചേന്നവ 

രായിട്ട്', വിഭോ!ടഹേ പ്രഭോ! അന്തേ- അവസാനത്തില്, മുഃഖപ്ര 

ദാന് ദുഃഖങ്ങളെ നല്കുന്ന, സവ്യാ൯ വിഷയാ൯ടസകല വിഷയങ്ങ 

ളെ, രമന്തെടപ്രിതിയോടെയനുഭവിക്കുന്നു. 
ഭഗവത്തത്വമറിയാത്തവര് വീണ്ടും സംസാരത്തില് പ്രവേശിക്കു 

നുവെന്നു പറഞ്ഞതിനെത്തന്നെ ദ്ൂഡമായുഠപ്പിക്കുന്നു:_.എങ്ങും പര 

മാത്മസ്വരൂപേണ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നമഹാപ്രഭോ! നിന്തിരുവടിയുടെ ശ 

രിയായ തത്വത്തെ __പരമാത്മ്ഭാവത്തെ__ അറിയായ്യനിമിത്തം പൂത്ത 

ന്മാര്, ഭായ്യം ഗൃഹം മുതലായവയില് സത്ൃത്വബുദ്ധിയോടുക്ൂടെ സു 

ഖസ്ഥാനങ്ങളെന്നു ബലമായഭിമാനിക്കുന്ന അവിവേകിക൦ം” ഒടുവില് 

വിയോഗദുഃഭഖത്തെ നല്കുന്ന തച്ഛങ്ങളായ സര്വ വിഷയങ്ങളെ __ 

ശബ്ദൂസ്സശാദികളായ ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളെ __പ്രീതിയോടുക്രടെ അനു 

ഭവിക്കുന്നു. 

ഉ8, ത്വമിന്ദ്രോഗ്നിയ്യമോരക്ഷോവരുണശ്ച തഥാനിലട 

കുബേരശ്ച തഥാ രദ്രസ്പ്വമേവ പുരുഷോത്തമ! 

ഉ. ത്വമണോരപ്യണീയാംശ്ച സ്ഥലാല് സ്ഥൂലതരഃ പ്രഭോ! 

ത്വം പിതാ സര്വലോകാനാം മാതാ ധാതാത്വമേവഹി 

ട്ട. ആദിമദധ്യാന്തരഹിതഭ പരിപൂര൪ണോ ച്യൂതോവ്യയയഃ 

തവം പാണിപാദരഹിതശ്ചക്ഷുഃ ശ്രോത്ര വിവര്ജിത 

9൫. ശ്രോതാദ്രഷ്ഠാ ഗഹിതാച ജവനസ്ത്വം ഖരാന്തക 

കോശേഭ്ല്യോ വ്യൃതിരിക്തസ്തവം നിര്ഗുണോ നിരുപാശ്രയഃ 

77. നിര്വികല്ലോ നിര്വികാരോ നിരാകാരോ നിരീശ്വരഃ 

ഡ്ഭാവ രഹിതോനാദിഃ പുരുഷഃ പ്രകൃതേഃ പരഃ 
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ന്ന റു ന; ] ) ഒട്ട. മായയാ ഗൃഹ്യമാണസ്ത്വം മനുഷ്യ ഇവ ഭാവ്യസേ 

ജ്ഞാത്വാ-ത്വാം നിര്ഗുണമജം വൈഷ്ണ്കുവാ മോക്ഷഗാമിനഃ 
ൽ 

99, അഹം ത്വല്പാദസല്ഭക്തി നിഴശ്രേണിം പ്രാപ്യ്യ രാഘവ! 

ഇച്ചാമിങഞാനയോഗാഖ്യം സൌധമാരോഡ്യമീശ്വര! 

90, ശമഃ സിതാപതേ! രാമ! നമഃ കാരുണികോത്തമ! 

രാവണാരേ! നമസ്ത്ര്യം ത്രാഹിമാം ഭവസാഗരാത്.. 

രക്ഷടരക്ഷസ്സ് നിതി, അനില വായു, രുദ്രഃ രുദ്രന് _ശിവന്, അ 

ണോ അണീയാന്൯- അണുവില്വെച്ചുതൃന്തം അണു, സ്ഥ ലാല് സ്ഥൃ 
൨ 

ലതരഃംസ്ഥുലത്തില്വെച്ചതിസ്ഥ ലം, സര്വലോകാനാംസര്വലോ 

കങ്ങളുടെ, ധാതാടസൃഷ്ടികാത്താവു , അച്യുത അഹീനന്, അവ്യ്യയഭട 
വൃദ്ധിയും നാശവുമില്ലാത്തവന്, പാണിപ്പാദരഹിതഃടപാണികളും പ്പാ 
ദങ്ങളുമില്ലാത്തവന്൯, ചക്ഷുഃ ശ്രോത്രവിവര്ജിതടടകണ്ണുകളും കാതുകളു 
മില്ലാത്തവന്, ശ്രോതാടകേഠക്കുന്നവന്, ദരഷ്ഠാ- കാണുന്നവന്, ഗൃഹീ 
താഗ്രഹിക്കുന്നവന്, ജവനഃ-വേഗമുളഭവന്, ഖരാന്തകട_ഖരനെ വ 
ധിച്ചവന്൯, കോശേഭ്യഃ_.കോശങ്ങളില് നിന്ന്, രഹിതം വിട്ടിരിക്കുന്ന 
വന്, നിര്ഗുണഭ-ഗുണസംഗമില്ലാത്തവന്, നിരുപാശ്രയഃ-അന്യാത്ര 
യമില്ലാത്തവന്, നിര് വികല്ലഃ-വികല്ലമില്ലാത്തവന്, നിര്വികാരഃചപി 
കാരമില്ലാത്തവന്, നിരാകാര. ആകൃതിയില്ലാത്തവന്, നിരിശ്വരഃട 
ഈശ്വരനോടു ക്രൂടാത്തവ൯, ഷഡ് 'ഭാവരഹിതഃട-ആവവിധങ്ങളായ 
ഭാവങ്ങളില്ലാത്തവന്, അനാദി ആദിയോടുക്രടാത്തവന്, പ്രകൃതെഃ 
പരഃംപ്രകൃതിയില്നിന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നവന്, മായയാ ഗൃഹ്യമാണഃടമാ 
൮ധയ ല് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവന്, മനുഷ്യ ഇവ ഭാവ്യസേം മനുഷ്യ 
നെ ഭാ; നനപോലെ ഭാവിക്കപ്പെടുന്നു, നി൪ഗുണം ത്വാം ഇഞാത്വാടഗുണാ 
തിതനായ അങ്ങയെ അറിത്െരിട ഞ്ഞത് , വൈഷ്ണ്ുവാടംവിഷ്ണുഭക്തന്മാര്, മോ 
ക്ഷഗാമിനഴടമോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നവര്, ത്വല്പാദസതല്ദ ക്തി നിഃ ത്രേ 
ണിം പ്രാപ്യ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളില് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാകുന്ന കോ 

ടി, യു _൭ 
1? പടിയെ പ്പാപിച്ചിട്ടു ം ജഞാനയോഗാഖ്ലും സൌധം ആരോഡ ൦. 
7) ഞാന യോഗമെന്നു പേരായ സെയധത്തെ ആരോഹണംചെയാനാ 

വ്വ യ്യെ ണ്ട്” ള് റ ്൭ടിടു , ഇച്ഛ്രാമിടഇ ച്ഛിക്കുന്നേന്, കാരുണികോ ത്തമഃം കരുണയുള്ള വരില്വെച്ചുത്തമ൯, രാവണാരിഃകരാവ ണശത്രു, തുഭ്യം നമഃ-അഞ്ൊ യ്യ. ണ്ടു യ്ക്ക്കാണ്ടു നമസ്ത്രാരം, ഭവസാഗരാത ടസംസാരസമമദ്രത്തില് നിന്ന 
ചാ ത്രാഹിംഎന്നെ രക്ഷിച്ചാലും, 
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ഇദ്രരനും, അഗ്നിയും, യമനും, നിരൃതിയും, വരുണനും, വായുവും, 

കുബേരനും, രദ്രനും, പുരുഷോത്തമനായ നിന്തിരുവടിതന്നെ പ്രഭോ! 

നിന്തിരുവടിയെ ഒരുവിധത്തിലും അറിവാന് കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് സു 

ക്ഷ്ലത്തില് വെച്ചും സുക്ഷ്മുസ്വരൂപനും, എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊ 

ണ്ട് സ്ഥ, ലത്തില്വെച്ചു സ്ഥൃലസ്വരൂപനുമാകുന്നു. സര്വലോകങ്ങ 

ളേയും ഒരുപ്പ്യോലെ പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ടു” നിന്തിരുവടി ലോകപിതാ 

വും, മാതാവും, സ്രഷ്ടാവുമാകുന്നു. നിന്തിരുവടി ആദിയും, മദ്ധ്യവും, 

അവസാനവുമില്ലാത്തവനാകുന്നു. യാതൊരുവിധമായ ശക്തിയം അ 

ങ്ങയെ വിട്ടിരിക്കാത്തതിനാല് നിന്തിരുവടി അല്യൂതനും, വൃദധിയും അ 

പക്ഷയവും അഞ്ങെക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടു അവ്യയനും, പരിപൂര്ണനുമാ 

കുന്നു. അങ്ങുന്നു കൈകളും, കാലയകളും, നേതൃങ്ങളും, ശ്രോതൃങ്ങളുമില്ലാ 

ത്തവനാകുന്നുവെങ്കിലും, കേഠകക്കുന്നവനും, കാണുന്നവനും, ഗ്രഹിക്കു 

ന്നവനും, വേഗം സഞ്ചരിക്കുന്നവനും, ഖരനെ വധിച്ച നിന്തിരുവടിത 

ന്നെയാകുന്നു. അന്നമയം, പ്രാണമയം, മനോമയം, വിണഞാനമയം, 

ആനന്മമയം എന്നു പേരായ പഞ്ചകോശങ്ങളില്നിന്നും വേറീട്ടിരിക്കു 

നനവനാകയാല്, ആ കോശങ്ങംകക്കുണ്ടാകുന്ന ഉല്പത്യാദി! യാതൊരു 

ദോഷവും അങ്ങയെ ബാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടു' നിരഗുണനും, അസ്ധ്യാ 

ശ്രയമില്ലാത്തവനുമാകുന്നു. പരമാത്ഥത്തില് സ്ഥ ലസുക്ുഫ്രസ്വദീ 

ഫ്വാദി യാതൊരു ധമ്മവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടി ഇന്നവിധമാ 

യിരിക്കുന്നവനെന്നു നിശ്ചയിപ്പാന് കഴിയാത്ത നിര്വികല്ലസ്വരൂപനാ 

കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അങ്ങുന്നാകൃതിഹീനനും, സര്വപൂജ്യനാക 

യാര നിരീശ്വരനുമാകുന്നു. ജനിക്കുന്നു, ഇരിക്കുന്നു, രൂപമാററം വരു 

ന്നു, പര്്ധിക്കുന്നു. ക്ഷയിക്കുന്നു, നശിക്കുന്നു എന്നിങ്ങിനെ ആവവിധ ഭാ 

വങ്ങഥം അഞ്ങക്കില്ലാത്ത തുകൊണ്ടാണ് നി൪പികാരനെന്നു പറയുന്ന 

തി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിന്തിരുവടിക്കാദിയില്ല. ലോകമാകട്ടെ അ 

ങ്ങയുടെ വിലത്തരൂപംതന്നെ. രജ്ജൂതന്നെ സര്പമാണെന്നു ധരിക്ക 

പ്പെടുന്നതുപോലെ നിന്തിരുവടിയെത്തന്നെ ലോകമെന്നു തെററായിട്ട് 

തരഇഞജനം ധരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സ്വരൂപത്തെ__സത്ധാനന്ദഭാവ 

ത്തെ__സാക്ഷാല്കരിക്കുമ്പോഠം അങ്ങയില്നിന്നു ഭിന്നമായ ലോക 

മില്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ല്വോകം അങ്ങയുടെ വിവത്തസ്വരൂപമെന്നു 

കു ണ്ടു വടി നി 
പറയുന്നത് . പ്രകൃതിസംബന്ധമില്ലാത്തതു

കൊണ്ടും നിന്തിരുവടി! ന 
൭ 

വികാരനാകുന്നു. മായയെ സ്വേഛയാ സ്വീകരിച്ച ലോകരക്ഷക്കായ 

വതരിച്ച നിന്തിരുവടിയെ മുഡജനം മനുഷ്്യനെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. 
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) ) 
ഈ രൂപത്തെ മനുഷ്യയരൂപത്തെ__ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും സംസാര 

ി്ധ ് ിതവുമാ ത്തില്നിന്നു്' മുക്തി സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഗുണാതീതവും ജറ്മാദിരഹിതവു 

യ അങ്ങയുടെ സത്ധ്യാനന്മസ്വരൂപ്പത്തെ അറിഞ്ഞ വിഷ്കണ്ുഭക്തന്മാ൪ 

മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നിത്യാനന്ദസ്വരൂപത്തെ സാ 
[ 1 ച കു ൨ ക്ഷാല്കരിച്ച വൈഷ്ണ്ണുവന്മാരങ്ങുന്നായിട്ടുതന്നെ ഭവിക്കുന്നു. ഹേ രാഘ 

വ! ഞാനാകടെ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദാരവിന്ദപരിശുദധഭക്തിയാകു 
ി ] ന്ന കോണീപ്പടിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ട അഭേദജ്ഞാനമാകുന്ന സൌധ 

ത്തെക്കയ൨വാനാഗ്രഹി ഒന്നു. ഹേ ഈശ്വര! അഭേദജ്ഞാനയോഗം 

സാധിച്ചാന് പ്രയാസമുട്ള താകയാല് അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്ദഭക്തി 
പ.) 

യില്ക്രടെ ജ്ഞാനത്തെ സാധിപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നെ അനുഗ്രഹി 
_ഠ ക്കേണമേ. ഹേ സീതാപതേ! രാമ! നിന്തിരുവടിക്കായ്യലൊണ്ടട' നമ 

സ്ക്രാരം. ഹേ. കാരുണ്ൃസിസ്ധോ! നമസ്ത്രാരം. ഹേ രാവണശത്രോ! ന 

മസ്ത്രാരം. ഫ്യുന്നെ സംസാരസമുദ്രത്തില്നിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ. 

91. തതഃ പ്രസന്നഃ പ്രോവാച ശ്രിരാമോ ഭക്തവത്സലഃ 
വരം വൃണീഷ്വ ഭദ്രം തേ വാഞ്ചരിതം വരഭ്ദാസ് മ്ൃഹം. 

തതഃ പ്രസന്ന ഭക്തവത്സലഃ ത്രീരാമഃ_ അനന്തരം പ്രസാദിച്ച ഭക്ത 
വത്സലനായ ശ്രീരാമന്, പ്രോവാചകപ്രവ ലിച്ചു, തേ ഭദ്രംടനിണക്കു 
മംഗഷംയ വാഞ്ചരിതം വരം വൃണീഷ്വ വാഞ്ചരിക്കുന്ന വരത്തെ വരിച്ചാ 
ലും അഹം: വൃരദഃ അസ്തിടഞാന് വരദാനം ചെയ്യുന്നവനാകുന്നു. 

അനന്തരം ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാന് ശ്രീരാമന് സന്തുഷ്ണനാ 
വ % ക യിട്ട് പറഞ്ഞു:__നിണക്കു മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ. ആഗ്രഹമുള്ള വരം 

ചോദിച്ചുകൊഴംക. മമാ൯ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹത്തെ നല്കുന്നവ 
നാകുന്നു.? 

വിഭീഷണെ ഉ വാച 
92. ധന്വ്യോസ്തി കൃതകൃത്യോസ്ത്ി കൃതകായ്യ്യോസ്മ് രാഘവ! 

ത്വല്പാദദശനാദേവ വിമുക്തോസ്തി ന സംശയട 
ധന്യ അസ്ത്രീടഞാന് ധന്യനായി ഭവിച്ചേന്, കൃതമൃത്യദം 
ചെയ്യവന്, പ് പ്രാപിച്ചവന്, 
പാദ ദശനാത് പ്യൂവച അങ്ങയുടെ പാദത്തെ ദരി 

വിമുക്തഃ അസ്ലിടവിം മാചിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നേന്. 

മൃത്യത്തെ 

ത്വല് 
ഷു കൊണ്ടുതന്നെ, 

ഹേ രാഘവ! ്നാത്ി സാധി പ്പിക്കു ന്ന കമ്മം മുഴു 
വനും മാന്ചെയ്യുകഴിഞ്ഞു. അങ്ങയെ രി തു തന്നെയല്ലേ സ്യ 



974. അഭദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

ധര്മ്മ: . ഞാന് 9 മ്മഫലം. ഞാന് പ്രാപിക്കേണ്ടതു സകലവും പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 
ധമ്മത്തിന്െറ ഫലമല്ലയോ പ്രാപ്യമായഷിരിക്കുന്നതു്. മുക്തിതമ ന്നെ സ 
വ്ധമ്മപ്മലം. നിന്തിരുവടിയെ കണ്ടതു കൊണ്ടുതന്നെ ഞാന് സല്വിസങ്ക 
ടങ്ങളില്നിന്നും വിമുക്തനായി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാന് ധന്യനായ 

ഭവിച്ചു. 

[ 99. നാസ്തിമത്സദ്ൃശേഃ ധസ്പ്യോ നാസ്തിമത്സദ്ൃശഃ ശുചിഃ 
നാസ്ലീമത്സദൃശോ ലോകേ രാമത്വനമൂത്തിദശനാത്. 

ധന ഭാഗ്യവാന്, തുചികത്രദ്ധന്, ലോകേടലോകത്തില്, ത്വന്മൂ 

ത്തിദശനാല് നിന്തിരുവടിയുടെ രൂപത്തെ ദശിച്ചതുകൊണ്ട്', മത്സദ്ദ 
ശഃ നാസ്തി എന്നോടുതുല്യനില്ല. 

്ർ ലോകത്തില് എന്നെപ്പോലെ ഭാഗ്യവാനും പരിത്തുദധനും എന നി 

ക്കു തുല്യയനും മറെറാരുവനില്ല. എന്തുകൊ ണ്ടെന്നാല് നിന്തിരുവടിയുടെ 
ഈ ദിവ്യമംഗമ. വിഗ്രഹത്തെ കാണ്മാന് എനക്കു സാധിച്ചുവെല്ലോ. 

34. കമ്മബന്ധവിനാശായ ത്വല്ജ്ഞാനം ളനം 

ത്വഭധ്യാനം പരമാത്ഥം ച ദേഹിഭമ രഘുനന്ദന്! 

കമ്മബന്ധവിനാശായ -കര്മ്മബന്ധത്തിന്െറ വിനാശത്തിന്നായ്യലൊ 

ണ്ട്, ഭക്തിലക്ഷണം ത്വല്ജ്ഞാനംടഭക്തിയാകുന്ന ലക്ഷണത്തോടു 

ക്രടിയ അങ്ങയുടെ ഇതാനത്തേയും., പരമാത്ഥംടപരമമായ അത്ഥ 

ത്തോടുക്രടിയ, ത്വഭധ്യാനം-അങ്ങയെക്കുറിച്ചുളള ധ്യാനത്തേയും, മേ 

ദേഹി എനിക്കു ദ ദാനം ചെയ്യാലും. 

കര്മ്മത്തിന്െറ ഫലമായ ജനനമരണ പ്രവാഹ രൂപസംസാര 

ത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു മതിയായ സാധനഭക്തിസ്വരുപജ്ഞാന 

ത്തേയും, പരമപ്രയേ യാജനമായ മോക്ഷത്തെ സാധിപ്പിക്കുവാന് മതി 

യായ ഡ്യാനസ്വരൂപസാധ്യഭ ക്തിയേയും.-പരമാത്ഥ ജ്ഞാനത്തേയും 

__ഹേ രഷുനന്ദന! എനിക്കു തരേണമേ. 

3. നയാചേരാമ! രാജേന്ദ്ര! സുഖം വിഷയസംഭവം 

ത്വല്ലാദകമലേസക്താ ഭ ക്തിരേവസദാസ്ത്മേ 

സുഖംഭവിഷയങ്ങളില്നിന്നു സംഭവത്തോടുക്രടിയ 
വിഷയസംഭവം 

തവല്പാദകമലേ സ 
സുഖത്തെ, നയാചേടഞാന് യാ, ചിക്കുന്നില്ല. 

ന്തിരുവടിയുടെ പാദകമലത്തില് ആസക്തിയോ 
ക്താ ഭക്തി? ഏവടനി 

നു എപ്പ്പോഴ൭ മെനിക്കുണ്ടാ 
ടക്രടി ൮ പരമ പ്പേമംതന്നെ, സദാ മ 

൭ ഗഗ 
രാ ഹേരാജേന്ദ്ര! വിഷയങ്ങളില് നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന സഖ 

ന നത്൩തമ൧.൧ ന്നാ; ങര്രിയങ്ങഠം വ 
മത്ത ഞാന് പ്രാത്വഥിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഇന്ദ്രധങ്ങ 
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ൽ ഗു ൧ ഷയങ്ങളില്നിന്നു വേറിടുമ്പോഠം, ആ സുഖവും നശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 

അതു നിത്ചസുഖമല്ല. അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്മങ്ങളില് വ 
ക്ഷണയായ ഭക്തി ഒന്നുമാത്രം എപ്പോഴുമെനിക്കുണ്ടാവാന് അയഗ്ര 

ഹിക്കേണമേ. ആ സുഖം നശിക്കുന്നതല്ലെല്ലോ. 

906. ഓമിതൃക്ത്വാ പുനഃപ്രീതോ രാമഭപ്രോവാചരാക്ഷസം 
ശൃണവക്ഷ്യയാമിതേ ഭദ്രരഹസ്യം മമനിശ്ചിതം. 

ഓം ഇതി ഉ കു്ത്വാ-അങ്ങിനെയാകട്ടെ എന്നുപറത്ഞിട്ടു്', പ്രീതഭരാമട.. 
പ്രീതനായ രാമന്, രാക്ഷസം പുനഃ പ്രാഹംരാക്ഷസനോട്ട്' പിന്നെയും 
പറഞ്ഞു, ഭദ്ര! ശൃണംഹേ ശ്രേണ്ണ! ശ്രവിച്ചാലും, നിശ്ചിതം രഹസ്യം 
തേ വക്ഷ്യാമി നിശ്ചിതമായ രഹസൃത്തെ നിന്നോടു പറയാം. 

“അങ്ങിനെ ഭവിക്കട്ടെ?” എന്നു പറഞ്ഞശേഷം അതി സത്തുഷ്ട 
നായ രാമന് രാക്ഷസനോടട__വിഭീഷണനോട്ട് __പിന്നെയും പഠ 
തരു; ഹേ ഭദ്ര! മനസ്സിരുത്തി കേട്ടാലും, ഇകൂക്കമില്ലാത്തതായ എ 
നെറ രഹസ്ധൃയത്തെ നിന്നോട്ട പറയാം. 

9. മല്ഭക്താനാം പ്രശാന്താനാം യോഗിനാം വീതരാഗിണാം 
ഹുദയേസിതയാ നിത്യം വസാമ്ൃത്ര ന സംശയ. 

പ്രശാന്താനാം പ്രകഷേണ ശാന്തന്മാരും, വിത്രരാഗിണാംടരാഗമില്ലാ 
ല്ലാത്തവരും, മല്ഭക്താനാം യോഗിനാം എന്നില് ഭക്തിയുള്ള വരുമാ 
യ യോഗികളുടെ, .ഹൃദയേട ഹൃദയത്തില്, സീതയാ നിത്യം വസാമിം 

6 സിതയോടുക്ൂടെ എപ്പോഴും ഞാ൯ വസിക്കുന്നേന്, അത്ര ന സംശയഃ 
ഇതില് സംശയമില്ല. 

പ്രശാന്തന്മാരും വിഷയ വൈരാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവരും എന്നില് പ 
രഥപ്പേമമുക്ളു വരുമായ യോഗികളുടെ ഹൃദയത്തില് ഞാന് സീതാസ 
ഹിതനായിട്ട് നിത്യവും വസിക്കുന്നുണ്ട് . ഇതില് സംശയിക്കേണ്ട. 
അതിനാല് നിന്െറ ധ്യാനവിഷയനായിട്ടുതന്നെ ഞതാനിരിക്കുമെന്നു 
സാരം. 

99. തസ്താല്ത്വം സവൃവദാശാന്തഃ സവ്വകല്ൃഷവങ്ജിതഃ 
മാം്യോത്വാ മോക്ഷ്യസേനിത്യം ഘോരസംസാരസാഗരാതി 

ളി 
[ളി 

് 
താത അതുകൊണ്ട്, ശാന്തഭകഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കിയവനും, സ്വ ദാ നവ്കല്ൃഷവര്ജ്ളിതഭട എപ്പോഴും സകലപാപരഹിതനുമായ 

ി ത്വംടനി, മാം ധ്യാത്വാടഎന്നെ ധ്യാനിച്ചിട്ട്, ഘോരസംസാരസാഗ [ക്] 

വാത ടഭയങ്കരമായ സംസാരസമുദ്രത്തില് നിന്നു്, മോഥഷ്യയസേകംമോച് 



0/0 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

പരി ക് അതുകൊണ്ടു, ജിതേന്ദ്രിയനും അതുകൊണ്ടുതന്നെ യാതൊരു വി 
൭] 

ഴ് ഴ് ധ പാപങ്ങളുമില്ലാത്തവനുമായ നീയെന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

വനാകയാല് നിന്നെ ഞാ൯ ഭയങ്കര സംസാരസമുദ്രത്തില് നിന്നു മോ 
ചിപ്പിക്കും. 

39. സ്നോത്രമേതല്പഠാദല്ൃസ്ലു ലിഖേല്ലഃശൃണുയാദപി 
മല്പ്രീതയേ മമാഭീഷ്ഠം സാരൂപ്യം സമവാപി്നുയാത് 

മമ എന്നെക്കുറിച്ചുക്, ഏതല് സ്നോത്ൂംടഈ സ്നോത്ൂത്തെ, യതു പ 

ഠേത് യാതൊരുവന് പഠിക്കുകയോ, ലിഖേത് - എഴുതുകയോ, ശൃണു 
യാത് അപിടകേഠക്കുകയോ ചെയ്തുമോ, മല്പ്രീതയെ - എന്റെറ പ്രീ 

തിക്കായ്യ്ൊണ്ടു ഭവിക്കും, സഃഅവന്, അഭീഷ്ടം സാരൂപ്യം അഭീഷ്ട 
മായ സാരൂപ്പത്തെ, സമവാപ് നയാത് ടസമ്പ്വാപിക്കും. 

എന്നെക്കുറിച്ചു നീ ചെയ്യുതായ ഈ സ്നോതൂത്തെ ഏതൊരുവന് 

എന്െറ പ്രീതിക്കായ്യലൊണ്ട് സമുള്ലിച്ചു പഠിക്കുകയോ എഴുതുകയോ 

കേംംക്കുകയൊ ചെയ്യുമോ അവന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ സാരൂപ്യമു 
കതിയെ പ്രയാസം ക്രടാതെ പ്രാപിക്കും. 

40. ഇത്യൃക്ത്വാലക്ഷ്മൂണം പ്രാഹ ശ്രീരാമോ ഭക്തഭകു്തമാ൯ 

പശ്യത്വിദാനീമേവൈഷമമസംദനനേഫലം. 

ഇതി ഉക്ത്വാടഇപ്രകാരംപറത്ഞിട്ടു ഭ ക്തഭഷതിമാന് ശ്രീരാമഃ- ഭക്ത 

ന്മാരില് വത്സലനായ ശ്രീരാമന്, ലക്ഷ്മൂണംപ്രാഹടലക്ഷ്മൂണനോടു പ 

റഞ്ഞു. ഏഷ ഇദാനീം ഏവം ഇവന് ഇപ്പോഠംതന്നെ, മമ സന്ദശനേ 

ഫലം പശ്വതു- എനെറ സന്ദഗനത്തില് ഫലം കണ്ടുകൊള്ളട്ടെ. 

ഇപ്രകാരം വിഭീഷണനോടു പറടത്തശേഷം ഭക്തവത്സലനായ 

ശ്രീരാമന് ലക്ഷ്മൂണനോടു പറഞ്ഞു: 
ത്യ ലി രയ 

ദ്രഹ ലക്ഷ്മണ! ഈ പിഭീഷണന് എന്നെ സംദശരിച്ചതിന്െറ ൧ 

ം ലി 

ലത്തെ ഇപ്പ്യോഴം തന്നെ കണ്ടുകൊക്കൂട്ടെ . 

41. ലങ്കാരാജ്യേഭിഷേക്ഷ്യാമി ജലമാനയ സാഗരാത്' 

യാവച്ചന്ദ്രശ്ച സുയ്യശ്ച യാവത്തിഷ്ഠതി മേദിനീ 

49. യാവന്മമ കഥാലോകേ താവദ്രാജ്യം കരോത്പവയസൌ 

ഇത്യുക്ത്വാ ലക്ഷ്മണേനാംബുഫ്ലാനായ്യ.) കലശേന തം 

43. ചങക്കാരാജ്യാധിപത്യാത്ഥ മഭിഷേകം രമാപതിഃ 

കാരയാമാസ സ ചിവൈര്ല്ലക്ഷ്ുണേന വിശേഷത 

14. സാധു സാധഡ്വിതി തേ സരവേ വാനരാസ്തരഷ ടൂവുര്ദ്ൂശം 
ടന് ച 7] [ക്] 

സൃഗ്രിവോപി പരിഷ്വജ്യ പിഭീഷണമഥാബ്ബവിത'. 
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ലങ്കാരാജ്യേ- ലങ്കാരാജ്യത്തില്, അടഭിഷേക്ഷ്യാമി-ഞാന് അഭിഷേകം ലെയ്യുന്നേന്, ൫00 ജലം ആനയട സമുദ്ര ഷു; യല 

ആനയിച്ചാലും, ചന്ദ്രഭ ച സുയഭ ചം ചന്ദ്രനും സുയ്യനും, യാവത് 
ഏതുവരേ ഉണ്ടോ, മേദിനീ യാവത് തിഷ്ടതിടഭൂമി ഏതുവരെ നില 
നില്ല്ുന്നുവോ, മമ കഥാ ലോകേ യാവത് എന്െറ കഥ ഏതുകാലം 
വരേ ലോകത്തിലുണ്ടോ, താവത് അസൌ രാജ്യം കരോതു അതുവ 
രേ ഇവന് രാജ്യം ഭരിക്കട്ടെ, ഇതി ഉ കത്വാടഇപ്പകാരം പറത്തിട്ട്, 

ലക്ഷ്കണേന കലശേന അംബു ആനായ്യച്യ-ലക്ഷ്മൂണനെക്കൊണ്ടു്' കല 
ശത്തില് ജലത്തെ കൊണ്ടുവരീച്ചിട്ടു്, തംഅവനെ, ലങ്കാരാജ്യാധിപ 
ത്യാത്ഥം - ലങ്കാരാജ്യത്തിനെറ ആധിപത്ചത്തിന്നായ്യ്ോണ്ടു്, രമാപ 
തിഃ ലക്ഷ്കിഭത്താവു”, സചിവൈഃ വിശേഷതഃ ലക്ഷ്ണേനംമന്ത്രിമാ 
രെക്കൊണ്ടും വിശേഷിച്ച് ലക്ഷ്മൂണനെക്കൊണ്ടും, അഭിഷേകം കാരയാ 
മാസം അഭിഷേകം ചെയ്യിച്ച, തേ വാനരാഭ സര്വേടആ വാനരന്മാ 
രേവരും, സാധു സാധു ഇതി ഭൂശം തുഷ് ടടവുഃ_സാധസാധുവെന്നേററ 
വം സ്തൂതിച്ചു, സുഗ്രീവഃ അപിട സുഗ്രീവനും, വിഭീഷണം പരിഷ്വജ്യ 
വിഭീഷണനെ പരിഷ്വംഗം ചെയ്യിട്ടു', അഥ അബ്രവീത്_അനന്തരം 
പറഞ്ഞു. 

ലങ്കാരാജ്യത്തിലെ രാജാവായിട്ടു' പിഭീഷണനെ ഞാന് അഭിഷേ 
കാ ചെയ്യുന്നേന്. സമുദ്രജലം കൊണ്ടുവരിക. ചന്ദ്രനും, സൂയ്യനും, ഭൂമി 
വും ഏതുകാലംവരേയുണ്ടോ, ലോകത്തില് എനെഠ കഥ ഏതുകാലം 
വരെ നിലനില്ല്യമോോ, ആ കാലംവരെ ഇപന് രാജ്യംപരിപാലിക്കട്ടെ. 
എന്നുപറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണനെക്കൊണ്ടു' കലശത്തില് സമുദ്രജലം കൊണ്ടു 
വരച്ചിട്ട് ലക്ഷ്മീവല്ലഭനായ രാമന് വിഭീഷണനെ ലങ്കാധിപതിയായി 
ട്ട് മന്ത്രിമാരെക്കൊണ്ടും വിശേഷിച്ചു ലക്ഷ്ൂണനെക്കൊണ്ടും അഭിഷേ 
കം ലെയ്യിപ്പിച്ച. ആ വാനരന്മാരെല്ലാവരും അപ്പോം ഏററവും സാ 
വാദംചെയ്യു. സുഗ്രീവനും വിഭീഷണനെ ആലിംഗനംചെയ്യിങ്ങ! നെ പറഞ്ഞു. 

45. വിഭീഷണ! വയം സര്പേ രാമസ്യ പരമാത്മനഃ 
കിങ്കരാസ്തത്ര മു്ലുസ്ത്വം ഭക്ത്യാ രാമപരിഗ്രഹാത് 

40. രാവണസ്യ വിനാശേത്വം സാഹായ്യയയം കത്തുമഹസി 
6 വിഭീഷണ! വയം സര്വേടഹേ വിഭീഷണ! നമ്മളെല്ലാവരും, പരമാ നി ത്മനഃ രാമസ്യ പരമാത്മാവായ രാമനന്െറ, കിങ്കരാഭട ദാസന്മാര്, തത്ര ത്വംടഅതില് നീ, ഭകത്ച്യാ രാമപരിഗ്രഹാല്.ഭകതികൊണ്ടു രാമനന്െറ 



ടു 
978 അദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

പരിഗ്രഹം നിമിത്തം, മുഖ്യഃംമ്രേഷ്ഠന്, രാവണസ്യ വിനാശേടരാവ 
ണനെറ വിനാശത്തില്, സാഹായ്്യം കത്തും_സഹായം ചെയ്താനഠ 
യ്കലൊൊണ്ടു , ത്വം അര്ഹസിനീ അര്ഹിക്കുന്നു. 

ഹേ വിഭീഷണ! നമ്മളെല്ലാവരും പരമാത്മാവായ രാമനെഠ 
ദാസന്മാര്തന്നെ. എങ്കിലും അതില്വെച്ച്' നിന്െറ ഭക്തി കണ്ടു സ 
തൂഷ്ണനായ ഭഗവാന് നിന്നെ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടു് നീതന്നെ മുഖ്യാ 
സ൯. രാവണനെ വധിപ്പാനാവശ്യമായ സഹായം ഖലെയ്ക്കാന് നീ 
യോഗ്യനാകുന്നു. 

വിഭീഷണനെ ൭ വാച. 

4/7. അഹം കിയാന് സഹായത്വേ രാമസ്യ പരമാത്ലനഃ 

കിന്തു ദാസ്യം -കരിഷ്യേഹം ഭകത്യാ ശകത്ചാ ത്വമായയാ 

സഹായത്വേടസഹായഭാവത്തില്, അഹം കിയാ൯ന്ടഞാന് എന്തുമാ: 

തം, കിന്തു ഭക്ത്യാ ശക്ത്യാ അമായയാ- എന്നാല് ഭക്തിയോടും ശ 

ക്തിക്കനുസരിച്ചും കപടമില്ലാതേയും, ദാസ്യം കരിഷ്യേട ദാസ്യം ചെ. 

യ്യുന്നേന്. 

വിഭീഷണന് പറഞ്ഞു. 

പരമാത്മാവായ രാമന്നു സഹായം ചെയ്താ൯ ഞാന് ഒരുകാല 

ത്തും ശക്തനല്ല. ഞാ൯ എഏതൂയോ നിസ്സാരന്. എന്നാല് പരമപ്പേമ 

ത്തോടും, ശക്തിക്കനുസരിച്ചം, നിഷ്ഠ, പടമായും, പരമാത്മാവായ രാ 

മനന്െറ ദാസനായിരിക്കാമെന്നുമാത്തം. 

48, ദശഗ്രീപേണസന്ദിഷ്ഃ തൂകോ നാമ മഹാസുരഃ 
6 € [ടി] 

സംസ്ഥിതോഹ്യംബരേവാക്യം സഗ്രീപമിദമബ്ബവീത 

ദശഗ്രീവേണ സന്മിഷ്ടടം ദശഗ്രീവനാല് അയക്കപ്പെട്ട, ത്രകടനാമ 

മഹാസുരഃ തകനെന്നു പേരായ മഹാസുരന്, അംബരേ സംസ്ഥിതടട 
രി 

ആകാശത്തില് നില്ല്ൃന്നവനായിട്ടു , സൃഗ്രീവം ഇദം വാക്യം അബ്ബ 

വീത് സുഗ്ഗീവനോട് ഈ വാക്ൃത്തെപ്പറഠഞ്ഞു. 

ഈ അവസരത്തില് രാവണന് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു. ശുകനെ 

| ് റില് ന്ന് ഗ്ിവ 
നന പേരായ ആ മഹാസുരന് ആകാശത്തില് വന്നുമനനനു സൃഗ്ര 

നോടിപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 

49. ത്വാമാഹരാവണോരാജാ ഭ്രാതരം രാക്ഷസാധിപട 

ി ; ാരിണാം. മഹാകുലപ്രസൂതസ്തവം രാജാസിവനച 
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സ്സ ന 
ി 

മമ ഭരാതൃസമാനസ്ത്വം തവനാസ്ല്യത്ഥവിപ്പുവഃ 

അഹംയദഹരംഭായ്യാം രാജപുത്രസ്യകിം തവ. 

5]. കിഷ്ഠിന്ധാംയാഹിഹരിഭിര്ലങ്കാശക്യാ നദൈവതൈടഭ 

പ്രാപ് തും കീം മാനവൈരലുസത്തരെവ്വാനരയൂഥപൈഴ 

രാക്ഷസാധിപടരാജാ രാവണഃപരാക്ഷ സന്മാരുടെ അധിപനും രാജാവു 

മായ രാവണന്, ഭ്രാതരം ത്വാം ആഹ ഭരാതാവായ അങ്ങയോടു പഠ 

യുന്നു. മഹാകുലപ്രസൂതഃ ത്വം മഹാകുലത്തില് ജാതനായ നീ, വന 

ചാരിണാം രാജാ അസി_വന ചാരികളുടെ രാജാവാകുന്നു. ത്വം മമ 

ഭരാതൃസമാനഃ_നീയെന്െറ സഹോദരസദ്ൃശന്, തവ അത്ഥവിപ്പവഃ 

നാസ്തി നിണക്കു കായ്യദോഷമില്ല, രാജപുത്രസ്യ ഭായ്യാംടരാജപുത 

നെറ ഭായ്യയെ, അഹം അഹരം യത് _ഞാനപഹരിച്ചുവെന്നതു യാ 
തൊന്നോ, തത് തവ കിംംഅതില് വിണക്കെന്ത്ര് ? ഹരിഭിഭ കിഷ്ഠി 
ന്ധാം യാഹിടവാനരന്മാരോടുക്ൂടെ കിഷ്ടരിന്ധയെ പ്രാപിച്ചാല്ം, ദൈ 
വത അപി ദേവന്മാരാല്പോലം, പ്രാപ്തം ലങ്കാ ന ശക്യാടപ്രാ 
പിപ്പാനായ്യ്കൊണ്ട് ലങ്ക ശക്യയല്ല, അല്പസതൈവ€ മാനവൈടഭ വാനര 
യൂഥപൈഃ കിം. അല്പബലന്മാരായ മനുഷ്യയന്മാരാലും വാനരസൈസന്യയാ 
ധിപന്മാരാലും എന്തു് ? 

രാക്ഷസന്മാരുടെ ിട്പേിയു രാജാവുമായ രാവണന് ഭ്രാതാ 
വായ അങ്ങയോടിങ്ങിനെ പറയുന്നു - ഉല്കൃഷ്ണകലത്തില് ജനിച്ച 
നി വാനരന്മാരുടെ രാജാവാകുന്നു. നിക യനെറ സഹോദരനെപ്പോലെ 
യിരിക്കുന്നവന്. നിണക്കു ഞാന് യാതൊരു കായ്യദോഷവും പ 
ട്ടില്ല. ഒരു രാജപൃത്രനെറ ഭായ്യുയെ ഞാനുപഹരിച്ചുവെത്കില് നിണക്കു 
ടുഴഖത്തിന്നെന്തവകാശം. നീ വാനരന്മാരോടുക്രടെ കിഷ്ക്രിന്ധയിലേ 
ക്കു പോയിക്കൊംക. ലങ്കയെ ആക്രമിക്കുവാന് ദേവന്മാക്കപോലും 
സാദ്ധ്യമല്ലാതിരിക്കേ ബലഹീനന്മാരായ മനുഷ്യക്കോ, വാനരസേനാധി 
പഠ്മാക്കോ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നു പിന്നെ, പുറയേണമോ.?? 

] ൭2. തംപ്രാപയന്തം വചനം തുരണമുല്പ്പു തയവാനരാഭ 
പ്രാപല്ലന്തതദാക്ഷിപ്രം നിഹന്ത്രം ദൂഡമുഷ്ഠിഭിഃ 

വ്ലനം പ്രാപയന്തം തംംവാകൃത്തെ പ്രാപിപ്പിച്ച അവനെ; വാന 
ഉതൂരണം ഉരീപ്പ ത്യ- വാനരന്മാര ലേഗം ഉത്. പതിച്ചിട്ട് ം ദ്ൂഡ്ഥമുഷ്ടി 
കിം ദ്ൂഡമുഷ്ടികംകൊണ്ടു നിഹനിപ്പാനായയ്യു, ണ്ട്” . (പാപ ലയ 
ത്തം പ്രാപിച്ച. 
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രാവണനു പറഞ്ഞയച്ചു സന്ദേശത്തെ സുഗ്രീപനോട പറഞ്ഞ 
ആ ശ്രുകനെ അ റ) മേ ിടിച്ച്” ) ശ്ര തിവേഗത്തില് മേപ്പോട്ടു ചാടിപ്പിടിച്ച് വാനരന്മാര് 
ദൃഡമുഷ്ടികറംകൊണ്ടു താഡിപ്പാനൊരുങ്ങി. 

1 

രാമ൯ സമുദ്രതെത ഉപാസിപ്പാനൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസര 
ത്തില് രാമസൈസന്മൃത്തെ സൂഷ്കുമായി നോക്കിയറിഞ്ഞു വരുവാന് രാ 

ര്യ വണന ശാര്ഭൂലനെന്നു പേരായ ഒരു രാക്ഷസനെ അയച്ചുതായിട്ടു വാ 
ചാ 

ലികി പറയുന്ന പദ്യം. 

തേതോനിവിഷ്ഠാം ധ്വജിനീം സുഗ്രീലേണാഭിപാലിതാം 
ദദശരാക്ഷസോങ്ലേത്യ ശാര്ദൂലോനാമവീത്യവാന്.? 

സുഗ്രിവനാല് 'പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതും സമുദ്രതീരത്തില് പാമൂ 
യമടിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ സൈമ്പയത്തെ, വീയ്യവാനായ ശാര്ദൂലനെന്നു 
പേരായ രാക്ഷസന് വന്നുകണ്ടു മടങ്ങിപ്പോയി. രാവണനോടു ശാര്ദൂ 
ലന് സൈസ്മൃത്തിന്െറ സ്ഥിതിയറിയിച്ചുവെങ്കിലും അതുകൊണ്ടു സംതു 
വനാകാതിരുന്ന രാവണന് ശുകനെന്നു പേരായ രാക്ഷസനെ സുഗ്രീവ 
നെറ സമീപത്തിലെക്കയച്ചുവെന്നാണ് വാല്പീകി പറയുന്നതു: 

ശാദയലസ്ൃ വ ചട ശ്രുത്വാ രാവണോ രാക്ഷസേശ്വര$ 

ഉവാച സഹസാ വൃഗ്രഃ സംപ്രധായ്യാത്ഥമാത്മഥനഃ 

തകം നാമതദാരക്ഷോ വാക്യമത്ഥവിദാംവരഃ 
സഗ്രീവം ബ്രൂഹി ഗത്വാത്ര രാജാനം വചനാന്മമ 

യഥാ സന്ദേശമക്രീബം ശലൂക്ഷ'ണയാ പരയാ ഗിരാ 

രാക്ഷസേശ്വരനായ രാവണന് ശാദൂലന് പറഞ്ഞതുകേട്ട് നടത്തേണ്ട 
[) ടി ച! , & 

തായ കായ്യത്തെ ആലോചിച്ചറിഞ്ഞു നിശ്ചയിച്ച. കായ്യയമറിയുന്നവ 

രില് ശ്രേഷ്ഠനായ രാവണന് ശ്രുകനെന്നു പേരായ രാക്ഷസനോടു പറ 

ഞ്ഞു. നിയെനെറ കല്പനപ്രകാരം സുഗ്ഗീവനന്െറയരികത്തു വേഗംപോ 

കേണം. ഞാന് നിന്നോടം പറയുന്ന ഈ കായ്യയത്തെ ഭയംക്രടാതെ, 

നല വാഗ് ഭംഗിയോടുക്രടെ വാനരരാജാവിനോടട പറയുക. രാമസൈ 
പ 

ന്യം ഏതൃയുണ്ടെന്നു നോക്കിയറിവാനാണ് ശാര്ഭദ്ൂൂലനെ രാവണന് അ 

യച്ചതു്. സൈന്യത്തിന്െറ വലിപ്പം അറിഞ്ഞപ്പോഠംത്തന്നെ രാവണ 
[ട് 

ന്െറ ധൈയ്ക്ും ക്ഷയിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ സുഗ്രീവനേയും സൈന്യ 

ത്തേയും രാമനില് നിന്നു വേര്പ്പെടുത്തുവാന്൯ ഭേദോപായത്തെ ഉപ 
[ടി] 

യഷോഗിക്കുവാനായി ശ്രകനെ രണ്ടാമതയച്ചതെന്നാണ വാല്ലീകി പഠ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 
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53. വാനരൈഹന്യമാനസ്ത ശുകോ രാമമഥാബ്രപീത് 

നമൂുതാന്ഘ്ുന്തിരാജേന്ദ്ര! വാനരാന് വാരയപ്രഭോ! 

വാനരൈഃഹന്മയമാനഃ തുകടതു-വാനരന്മാരാല് ഹനക്കപ്പെടുന്ന തുക 

നാകട്ടെ, അഥ രാമം അബ്ബവീത് _- അനന്തരം രാമനോടു പറഞ്ഞും, 

പ്രഭോ! രാജേന്്ര!_ഹേ പ്രഭവായ രാജത്രേഷ്ഠ!, മൂതാന് നഘ്ടന്തിട ദൂത 

ന്മാരെ ഹനിക്കയില്ല, വാനരാന് വാരയട വാനരന്മാരെ നിവാരണംചെ 

യ്യാല്യം. 

വാനരന്മാര് ശുകനെ താഡിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോം അവന് രാമ 

നോടു പറഞ്ഞു:__“ഹേ രാജമ്രേഷ്ണ! ദൂതന്മാരെ രാജാക്കന്മാർ ഉപദ്ര 

വിക്ക പതിവില്ലെല്ലൊ. ഹേ പ്രഭോ! അങ്ങുന്നു വാനരന്മാരെ വിരോധി 
ക്കേണമേ.?? 

94. രാമഭശ്രത്വാ തദാവാക്യം ശ്രകസ്യപരിദേവിതം 
മാവധിഷ്ലേതിരാമസ്താന് വാരയാമാസവാനരാന് 

ശുകസ്യപഠിദേവിതം വാക്യം ശ്ുകനന്െറ മുഃഖസുചകമായ വാക്യ 
മ പി ഠാ ത്തെ, രാമഭശ്രത്വാടരാമന് ശ്രവിച്ചിട്ടു, മാ വധിഷ്ഠ ഇതി വധിക്കരു 

ടി ടു രയ 
തെന്ന, താന വാനരാ൯ വാരയാമാസംആ വാനരന്മാരെവിരോധിച. 

ച 
ര്യ ശുകനു കരഞ്ഞുകൊണ്ടു പറയുന്ന വാക്കു കേട്ട രാമന് ആക.നെ 

വധിക്കരുതെന്നു വാനരന്മാരെ നിരോധിച്ച. 

99. പുനരംബരമാസാലദ്യയ ശ്രകട സഗ്രിവമബ്ബവീത് 
ബ്രൂഹിരാജന് ദശഗ്രീവം കിം വക്ഷ്യാമി വ്രജാമ്ൃയഹം. 

പുനഃ അംബരം ആസാല്യംപിന്നെ ആകാശത്തെ. പ്രാപിച്ചിട്ട്, തരക 
സുഗ്ിവം അബ്ൂവീത്_ശൃകന് സുഗ്രിവനോട പറഞ്ഞു, ടം 
ഗ്രീവം കിം അഹം വക്ഷ്യാമി ഹേ രാജാവേ! ദശഗ്രിവനോട ഞാനെ 
൬ പറയണം, വ്രജാമി ഞാന് പോകുന്നേ. 

പിന്നെയും ശുകന് ആകാശത്തില് വിന്നു സുഗ്രിവനോടട പഠ 
ഞ്ഞു:__“ഹേ രാജാവേ! ഞാന് പോകുന്നു. രാവണനോട ഞാറ് 
പറയേണം.” ക 

സുഗ്ഗീവ ഉവാച. 
90. യഥാവാലീ മമഭരാതാ തഥാത്വം രാക്ഷസാധമ! 

ഹന്തവ്ൃസ്ത്വം മയായത്നാല് സപുതൂബലവാഹനഃ 
രാക; 21 ൭ഥ൧: ഭ്ര ൂ ക്ഷ സാധമ! യഥാ മമ ഭ്രാതാ വാലീഹന്തവ്യഃ-എടാ രാക്ഷസ | ു വ്ടാ രാക്ഷസാധമ! ല് 

വാല। ഏതുവിധം ഹന്തവ്യനാ 
വ്യുനെറ ര്രാതാവായ 

ഡാ, തഥാ സ്പൂ 
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((൫) (. റ ടോ ടൂ [ [ ; തബലവാഹനഃ ത്വംട അപ്രകാരം പുത്രന്മാരോടും സൈന്പയങ്ങളോട്ടം 
വാഹനങ്ങളോടും ക്രൂടിയ നീയ്യും, യത്നാല് ഹന്ത്വ്യഭടപണിപ്പെട്ടും 
ഹനിക്കപ്പെടുവാ൯ യോഗ്യന്. ് പുടുവാറ ൯. 

ഏടാ രാക്ഷസാധമ! എനെറ ജ്േഷ്ഠസഹോദരനായ വാലി ഭാ 
യ്യയെ അപഹരിക്ക നിമിത്തം ഏതുവിധം ഹനിക്കപ്പെട്ടപേോ അതു 

3. 

പോലെത്തന്നെ എന്െറ സ്വാമിയുടെ ഭായ്യയെ അപഹരിച്ചു നിയ്കയം 
നിന്െറ പുത്രന്മാരും സൈസന്പയവും വാഹനങ്ങളും ഏതുവിധത്തിലും ഹ 
നിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യയന്മാരാകുന്നു. 

ട്. ഹമേരാമ 0 ബ്രുഹിമേരാമ ചന്ദ്രസ്യ ഭയ്യാ ഹൃത്വാക്വയാസ്യസി 

തതോരാമാനഞഞയാധൃത്വാ തുകംബദ്ധ്വാന്വരക്ഷയത്. 
ലി 

മേ രാമചന്ദ്രസ ഭായ്യാം ഹൃത്വാടഎനെറ രാമചന്ദ്രനെറ ഭായ്യയെ 

ഹരിച്ചിട്ട് , കവയാസ്യസിടനീ എവിടെപ്പോകും എന്ന് ബ്ബ ഹി-പറ 

ഒത്തൊലും, തതഃ രാമാമഞയാട അനന്തരം രാമാജ്ഞയാല്, ത്രുകം ബ 

ദ്ധവാ അന്വരക്ഷയത് ഭശ്രുകനെ ബന്ധിച്ച രക്ഷിപ്പിച്ചു. 

എനെറ സ്വാമിയായ രാമ ലന്ദ്രന്െറ ഭായ്യയെ അപഹരിച്ചശേ 

ഷം നീയെവിടെപ്പോയി രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്നു ഞാന് ചോദിച്ചതായി 

ട് പറയുക, ഇങ്ങിനെ സുഗ്രീവന് ശുകനോടുട പഠഞ്ഞുകഴിഞ്ഞപ്പ്യോം 

ശ്രീരാമനെറ കല്പനപ്രകാരം സുഗ്രീവന് വാനരന്മാരോട ശ്രകനെ ബ, 

സ്ധനത്തിലാക്കിക്കാവലിരുന്നു രക്ഷിപ്പാന് പറഞ്ഞാവിധം ചെയ്യിച്ചു. 

മിത്രമായ സുഗ്രീവനെ ഭേദോപായത്താല് തന്നില്നിന്നകറ൨ 

വാന് രാവണാതഞ്ഞതപ്പകാരം ശുകന് പരിശ്രമിച്ച. സുഗ്ധീവന് ഉത്തമ 

മിതൂമായതിനാല് ഭേദ്ൃനല്ലെന്നു രാമനറിട്തു. മിതൃഭേദം ചെയ്യു കുററ 

ത്തിന്നു ശുകനെ ബന്ധനത്തിലാക്കേണ്ടതു സ്യായമാകയാല് രാമ൯ 

ആവിധം സുഗ്ഗീവനെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിച്ചു. 

58. ശാര്ദൂലോപിതത$ പൂര്വം ദൂുഷ്ണ്വാകപിബലംമഹത്' 

യഥാവല്കഥയാമാസ രാവണായസരാക്ഷസഭഃ 

59. ദീര ലിന്താപരോഭൂത്വാ നിശ്വസന്നാസമന്ദിരേ. 

തത പൂര്വം ഇതിന്നു മുമ്പേതന്നെ, ശാര്ഭൂലഃ അപിടശാര്ദൂലനും, 
, കം 

ഫത് കപിബലം ദൂഷ്പ്വാട മഹത്തായ കപിസൈസ്പ്യത്തെ, ദശിച്ചിട്ടു', 

കഥയാമാസയഥാത്ഥമായിട്ടു /രാവണന്ോടു 
യഥാവത് രാവണായ 

ദീരഘചിന്താപ ലം ര, 

പറഞ്ഞു, സട രാക്ഷസഃട ആയ രാക്ഷസന-രാവണന, 
യ്. പ് ം 

രഃഭൂത്വാ- അധികം ആല്വോചിക്കുന്നവനായ ഭവിച്ചിട്ട 5 വിശ്വസന് 

മന്ദിരേ ആസംനിശ്വസിച്ചംകൊണ്ടു മന്ദിരത്തിലിരുന്നു. 



മുന്നാം സഗ്ഗം. 983 

വാനരസൈന്യം എത്രയുണ്ടെന്നു കണ്ടറിവാനായി ഇതിന്നു മുമ്പെ 
തന്നെ രാവണനയച്ചിരുന്ന ശാര്ദ്ൂൂലനെന്ന അസുരന് മഹത്തായ വാ 
നരസൈന്യത്തെക്കണ്ടറിത്വേശേഷം യഥാത്ഥത്തെ രാവണനോടുട പ 
റഞ്ഞു. അതുകേട്ട രാവണന് ചിന്താപരവശനായി ദീര്ഘശ്വാസം വി 
ട്കൊണ്ടു രാജധാനിയിലിരുന്നു. 

തതഭസമുദ്രമാവേക്ഷ്യയ രാമോ രക്താന്തലോചനഃ 

60. പശ്ചലക്ഷ്ൂണദഷ്ടോസൌ വാരിധിമ്മാമുപാഗതം 
നാഭിനന്ദതി ദുഷ്ാത്മാദ ശരനാത്ഥം മമാനഘ! 

01. ജാനാതിമാനുഷോയം മേകിം കരിഷ്യതി വാനരൈഃ 
അലദ്യപശ്ൃമഹാബാഹോ! ശോഷയിഷ്യാമി വാരിധിം 

09, പാദേനൈവഗമിഷ്യൃയന്തി വാനരാഃ വിഗതജ വരാ 
ഇത്യുക്തവാ കോധതാമ്മരാക്ഷ ആരോപിത ധനുര്ധരഃ 

69. തൂണിരാല് ബാണമാദായ കാലാഗ്നിസദൃശപ്രഭം. 
സന്ധായ ചാപമാകൃഷ്യ്യ രാമോ വാക്ൃമഥാബ്രവീത്.. 

തതഃ സമുദ്രം ആവേക്ഷ്യട- അനുന്തരം സമുദ്രത്തെ നോക്കിട്ട്, രക്താന്ത 
ലോചന രാമഭ ചുകുന്നിരിക്കുന്ന നേത്രാന്തത്തോടുക്രടിയ രാമന്, ല 
ക്ഷത ന! പശ്യ ഹേ ലക്കു! നോക. ദുഷ്ട അസൌവ രിധിഭം ദുഷ്ട 
നായ ഈ സമുദ്രം, ഉപാഗതം മാം ന അഭിനന്ദതിടസമീപത്തു വന്നി 
രിക്കുന്ന ഏന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നില്ല, അനഘ!ടഹേ പരിതുദ്ധ!, ുഷ്ണാ 

ി ല്ല 

്ം 

ത്മാ ദശനാത്ഥം ന ആയാതിട മുഷ്ണമായ മനസ്സ്സോടു കൂടിയവന്, ദശി 
പ്ലാനായ്ക്കുരുന്നില്ല, അയം മാനുഷഃ_ ഇയ മനുഷ്യ്യ൯, വാനരൈഃ മേകിം കരിഷ്യതി ഇതി ഓനാതിടവാനരന്മാരെക്കൊട്ടെ ഫന്നെ എന്തുചെയ്തു മെന്നു ് റ മെന്നു വിചാരിക്കുന്നു, മഹാബാഹോ! _ഫേ പിര, അദ്യ വാരിധിം ശോ ഷയിഷ്യ്യാമി പശ।_൦൪. വ 
കൊറംകം, വാനരാഃ വിഗതജവരാഭ പാദേ ഏവ ഗമിഷ്യന്തികവാനര ൭ ] ൮7 പ ളം 

കം 
ന്മാര് ഭയ മില്ലാത്തവരായിട്ടു വാട കൊണ്ടുതന്നെ, ഗമകം, ഇത്തി ൭ കത്വാക പ ന്നു പറഞ്ഞിട്ടു്, ക്രോധതാമ്രാക്ഷഃംക്രോധത്താല് കലങ്ങി ൪ ത്ന ത്തുടുത്തു കണ്ണുകളോ കൂടിയവനായിട്ട്, 

രി 
ആരോപിതധനുദ്വാരഃ_ ഞാണുവലിപച്ച കെടിയ ധന റ കുട്ട സ്സിഒ ഠാ & ന ധരിച്ചുവനായിട്ട ം തുണീരാല് ബാ ണം ആദായചതുണീരത്തില് നിണ: ബാണത്തെ ആദാനം ചെയിക 

തയ? കാലാഗ്നിസദ്ദശപ്പഭം സന്ധായംകാലാഗ്നിതുല്യമായ 
4 

പ്ൃഭയോടുക്രടി പ ത്താക്ക; സന്ധാനം 5] 

ൽ നി 
ന: റ യ? ( ച ൮. റ് 

വ | 

വയ റ 3 ചാപം ആദൃഷ്യടവില്ലിനെ ൫൭ ൧.ഫ്ലൂ) 



984. അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഡുദ്ധകാണ്ഡം 

ട്” ല് ൭ ട്ടു , അഥ രാമഃ വാക്യം അബ്ചവീത് അനന്തരം രാമന് വാക്യത്തെ 
പറഞ്ഞു. ി 

അതിന്നുശേഷം രാമന് സമുദ്രത്തെ ക്രോധപൂധ്യം നോക്കി. കട 
ക്കണ്തുടുത്തു. ലക്ഷ്മൂണനോടു പറഞ്ഞു: _“ലക്ഷ്ൂണ! സമുദ്രത്തിന്െറ 
അഹങ്കാരം നോക്കുക! ദുഷ്ടനായ സമുദ്രം തീരത്തു വന്നിരിക്കുന്ന എ 
ന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നില്ല. ഹേ പരിശുദ്ധ! എന്നെ കാണ്മാന് വരുന്നതു 
ി റം ) ്! മില്ല. “മനുഷ്യനായ ഇവന് വാനരന്മാരോടുക്രടെ എന്നെ എന്തുചെ 

പ ടു യു ലി 

യ്യും? എന്നിവന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹേ! വീര! ഇപ്പോഠം ഞാന് സമുദ്ര 
[) ര] 1] 

ത്തെ നിങ്ജലമാക്കിത്തിക്കന്നതിരനെ ന്! കണ്ടുകൊ൦ംക. വറനരന്മാര് 

ലേശം വിഷമം ക്രടാതെ കാല് നടയായിട്ടുതന്നെ സമുദ്രം കടക്കും.” 

എന്നു പറഞ്ഞു” കോപത്താല് കലങ്ങിമറിഞ്ഞു തുടുത്ത കണ്ണകകോടു 

ക്രടിയ രാമന് ഞാണ് വലിച്ചുകെട്ടിയ വില്ലെടുത്തുപിടിച്ചു. ആവനാഴി 

യില് നിന്നു ഒരു ബാണമെടുത്തു. കാലാഗ്നിതുല്ൃപ്രഭയെ അതില് 

യോജിപ്പിച്ചു. വിള്ലില്തൊടു ത്തു. മാണ് വലിച്ചുപിടിച്ചു. അനന്തരം 

രാമനിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. 

സമുദ്രം കടക്കേണ്ട മാരഗ്ഗത്തെ ആലോചിക്കുന്ന അവസരത്തില് 

വാല്ലീക്॥ി പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അഭ്ധ്യാത്മരാമായണത്തില് കാണുന്ന 

തേയില്ല. സമുദ്രത്തെ ഫങ്ങിനെ കടക്കാമെന്നു രാമന് ചിന്തിക്കുന്ന സ 

മയം വിഭീഷണന് രാമനോട്ട് വരുണോപാസന ചെയ്താന് പറയുന്നു. 

അതിനെ രാമന് അരനുവദിച്ചതായിട്ട് വാല്യീകി പറയുന്നു. 

“ഏതദ്വിഭീഷണേനോക്തം രാഷഷസേനവിപശ്ചിതാ. 

പുകൃത്യാ ധര്മ്മശീലസ്യ രാഘവസ്ത്യ വ്യരോചത 

വിദ്വാനായ വിഭീഷണന് പറഞ്ഞത്, പ്രകൃത്യാ ധമ്മശീലനായ 

രാമന്നു സമ്മതമായി. ആ വിധം വരുണനെ ഉ പാസിച്ചു. 

“ഇത്യാസ്തീയയകുശാ൯ നക്തം തീരേനദനദീപതേടഃ 

സംവിപേശതദാ രാമോ ലേദ്യാമിവ ഹുതാശനഃ. 

പരേണയുക്തസ്പപസാ ന രേശ്വര$ 

പരേണവീയ്യേണച ശത്രുകഷണഃ 

കത്വാമതിം സാഗരദശനേ തദാ. 

ബഭൂവരുഷ്ണീം നിയത സ പാത്ഥിവഃ 

ചിഭ്ീഷണവാക്ഷത്തെ അംഗീകരിച്ച രാമന൯ രാത്രി സമുദ്രതീര 

ത്തില് ദ8 പരത്തിം യാഗവേദിയില് അഗ്നയെന്നപപോലെ ദഭാസന 

ലു -ു നം ഴു ളം പരമ രാശ്രമത്തോടഴും 

ആത്ത ഉജ്ട്പലിച്ചു. പരമതപസ്സ്സോടും പര്ഥ സ ം 
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ക്രടിയ രാജോത്തമനാഠയ രാമന് സമുദ്രാജാവായ വരുണനെ പ്രത) 

ക്ഷ മായിക്കാണെണമെന്നുള്ള സമല്ലത്തോടുക്രൂടെ വാക്കും മനസ്സമട 
ക്കി ഡ്യാനത്തിലിരുന്നു. 

സത്രിരാത്രോഷിതസ്തത് നയമോഞാ ധമ്മവത്സലഴഭ 

ഉപാസതതദാരാമഃ സാഗരം സരിതാം പതിം 

നചദശയതേ രൂപം മന്ദോ രാമസ) സാഗരഃ 

പ്രയതേനാപി രാമേണ യഥാര്ഹമപി പൂജിത 

സമുദ്രസ്യ തതഃ ക്രുദ്ധോ രാമോ രക്താന്തലോചന 

സമീപസ്ഥ മുവാചേദം ലക്ഷ്മണം ശ്രഭലക്ഷണം. 

ധമ്മതല്ലരനും നയമാഞെനുമായ രാമന് മൂന്നുരാത്രി വരുണനെ ഉ 
പാസിച്ചു. പ്ൃത്ക്ഷനായ്ക്കുന്നില്ല. സര്വേശ്വരനാണ് രാമനെന്നറി 
വ്വാന് യാ ജാവിന്നു ബുദ്ധിയുണര്വുണ്ടായില്ല. വേണ്ടുംവിധം പൂജി 
ച്ചിട്ടും പ്രത്യക്ഷനാകാതിരുന്ന വരുണമെറ നേരെ ക്രോധിച്ച രാമനന്െറ 
കടക്കണ്ണുകറം തുടുത്തു. സമീപത്തിലിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്ണനോടിങ്ങിനെ 
പറഞ്ഞു. 

04. പശ്യന്തു സവൃഭൂതാനി രാമസ്യ ശരവിക്രമം 
ഇദാനീം ഭസ്തുസാല് കുയ്യയാം സമുദ്രം സരിതാംപതിം 

രാമസ്യ ശരവിക്രമംടരാമന്െറ ബാണശക്തിയെ, സര്വ്വഭൂതാനി പശ്യ 
നതൂ-സകല ഭൂതങ്ങളും കാണട്ടെ, സരിതാം പതിം സമുദ്രം നദികളുടെ 
ഭത്താവായ സമുദ്രത്തെ, ഇദാനീം ഭസ്ലസാല്കുയ്യയാംടഇപ്പോറം ഞാന് 
ഭസ്തമാക്കും. 

രാമനെറ ശരശക്തിയെ സകല ഭൂതങ്ങളും കണ്ടുകൊള്ളടെ. അ 
നേകനദികഠം വന്നു നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രത്തെ ഇതാ ഇ 
പ്പോംതന്നെ ഞാന് ഭസ്കമാക്കവാന് വിചാരിക്കുന്നു.” 

69. ഏവം ബ്രവതി രാമേതുസശൈല വനകാനനാ. 
ച ചാലവസുധാദ്ലെശ്ച ദിശശ്ചതമസാവൃതാഭ. 

00. ചുക്ഷുഭേ സാഗരോ വേലാം ഭയാല്ലോജനമത്ൃഗാല് 
തിമിനക്രത്ധഷാമീനാഃ പ്രതപ്ലാഴ പരിതത്രസുഃ. 

രാമേ ഏവം ബ്രുവതി തൂരാമന് ഇപ്രകാരം 
മെരലവനകാനനാ വസുധാംമലകറം 
ടങ്ങിയ ഭൂമിയും, ൭ 

പഠയുമ്പോഠംതന്നെ, സ 
 അരണ്യൃങ്ങംം, കാടടകഠം,, ആ 

യയ ചടആകാശവും, ചലാലടം ചലിച്ചു, ദിശഃ തമ സാ ആവൃതാടംദിക്കുകറം അന്ധകാരത്താല് മറക പ്പെട്ടവയായി, സാ 



960 അഭ്ധയാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

യ ി 

ഗര ഭയാത് ട സമുദ്രം ഭയം നിമിത്തം, ചുക്ഷൃയഭേംക്ഷോഭിച്ച, വേലാം 
യോജനം അത്ധൃഗാത് കരയെ ഒരു യോജന അതിക്രമിച്ചു. തിമിന 
ക്രത്ഥഷാട മീനാഃടതിമി, നക്രംം ത്ഥഷം, എന്ന മത്സ്യങ്ങറം, പ്രത 

റ | മേ ദ്: വാഭ പരിതത്രസുഃട ഏററവും തപ്പിച്ചവയായിട്ടു' ഭയപ്പെട്ടു. 

രാമനിപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഉടനെതന്നെ ഭൂമിയും, അതിലുകൂ വന്മ 
ലകളും, വ൯കാടുകളും, വൃക്ഷാദിക൦ം സകലവും ഇളകി. ആകാശം 

കുലുങ്ങി. ദിക്കുകളെല്ലാം ഇരുട്ടായി. സമുദ്രം ഭയംകൊണ്ടു കലങ്ങിമറി 

ഞ്ഞു. കരമുതല് ഒരുയോജന ദൂരമുള്ള സമുദ്രജലം വററിപ്പോയി. ജീ 

വനസാധനമറയ വെളള മില്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ടും, സൂയ്യകിരണം തട്ടി 

ത്തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടും, ശ്രീരാമ ചന്ദ്രനന്െറ പ്രതാപാഗ്നിയേറവം, തി 

മിംഗലങ്ങം, മുതലക൦ം, മത്ധ്യങ്ങറം, മുതലായ ജലജീവികം അത്യ 

ത്തം തപിച്ചു ഭയപ്പെട്ടു. 

07. ഏതമസ്തീന്തരേ സാക്ഷാല് സാഗരോ ദിപ്യരൂപധൃയക് 

ദിവ്യാഭരണസമ്പന്നഃ സ്വഭാസാ ഭാസയന് ദിശഃ 

68. സ്വാന്തസ്ഥ ദിവ്യരത്താനികരാഭ്യാം പരിഗ്ൃഹൃസഭ 

പാദയോഃ പുരതഃ ക്ഷിപ്തവാ രാമസ്യയോപായനം ബഹു 

69. ദണ്ഡവല് പ്രണിപത്യാഹ രാമം രക്താന്തലോചനം 

ത്രാഹി ത്രാഹി ജഗന്നാഥ! രമ! ത്രൈലോക്യരക്ഷക! 

70. ജഡോഹം രാമ! തേ സ്ൃഷ്ടഃ സൃജതാനിചഖിലം ജഗത് 

സ്വഭാവമന്ൃഥാ കത്തും കഴ ശക്തോ ദേവറീിര്മിതം 
ി 

ഏതസ്തിന് അന്തരേ_ഇതിന്നിടയില്, സാഗരഃ സാക്ഷാത് ദിവ്യരൂപ 
ടി 

ധൃക് സമുദ്രം പ്രത്യക്ഷമായി ദിവ്യരൂപത്തെ ധരിച്ചുവനായിട്ടു, ദിവ്യാ 

ഭരണസമ്പന്നഃട ദിവ്യങ്ങളായ ആഭരണങ്ങകോടു ക്രടിയവനും, സ്വഭാ 

സാ ദിശഃ ഭാസയന്ംതനെഠ കാന്തികൊണ്ടു ദിക്കുകമെ പ്രകാശിപ്പി 

൭ന്നവനും, സ്വാന്തസ്ഥദിഡ്യരത്നാനി-തനന്െറ അന്തഭാഗത്തുക്ക ദി 
ഠ 

വ്യരത്നങ്ങളെ, കരാഭ്യാം പരിഗൃഹ്യടകരങ്ങംകൊണ്ടു' പരിഗ്രഹിച്ചിട്ട്, 

രാമസ്യ പാദയോഃ പുരതഃംരാമനന്െറ പാദാരവിന്ദങ്ങളുടെ പുരോ ഭാ 
ക 

ഗത്തില്, ബഹു ഉപായനം ക്ഷിപ്ല്വാടബഹുവായ പ 

സമപ്പിച്ചിട്ട്', ദണ്ഡവല് പണിപത്യ-ദണ്ഡംപോലെ നമസ്കരിച്ചു 
ടു 

ി 

ക്കുന്ന രാമനോ 
രക്താന്തലോചനം രാമംടകടക്കണ്ണുകറം തുടടത്തിര 

൭ 
ലി | 

൭ പറഞ്ഞു ജഗന്നാഥ! തെരൂലചോകു രക്ഷക! രാമ!ലോകനാഥഃ 

ലൂ മ രാ 
ര്രിലോക രക്ഷക! രാമ, ത്രാഹി ത്രാഹിടരക്ഷിച്ചാലും രക്ഷിച്ചാലും, രാ 
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മ!, നിഖിലം ജഗത് സ്തജുതാ തേടഹേ രാമ! സമസ്തലോകത്തെ സ്ൃഷ്ണി 
ക്കുന്ന അങ്ങയറല്, അഹം ജഡ സ്തഷ്ട ഞാന് ജഡനായിട്ട് സ്ൃഷ്ണിക്ക 
പ്പെട്ട, ദേവനിര്മ്മിതം സ്വഭാവംദേവനാല് നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ട സ്വഭാ 
വത്തെ, അന്യഥാ കത്തും ശക്തഃക ടട മറെറാരു വിധത്തിലാക്കുവാന് 
ശക്തന് ആര്? 

ഭ്രദധനായ ഭഗവാന് രാമചന്ദ്രനിങ്ങിനെ സമുദ്രത്തെ വററിപ്പാന് 
ഭാവിക്കുമ്പോഴേക്ക്' സമുദ്രം ദിവ്ൃസ്വരൂപം ധരിച്ച് പ്രത്യക്ഷനായി. 
ദിവ്യാഭരണങ്ങളെ ധരിച്ചും സ്വകാന്തിയാല് ദിക്കുകളെയെല്ലാം പ്രകാ 
ശിപ്പിച്ചം അന്തഭാഗത്തുള്ള ദിപ്യരത്നങ്ങമെ രണ്ടുകൈകളില്യം ധരിച്ചു് 
ശ്രീരാമപാദാരവിന്ദങ്ങളില് ബഹുവിധകാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളെ സമപ്പിച്ചം 
ദണ്ഡനമസ്ത്ാരം ചെയ്യും കൊണ്ടു കടക്കണ തുടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാ 
മനോടുട പറഞ്ഞു:__ജഗന്നാഥനും ത്രിലോകരക്ഷകനുമായ രാമ! രക്ഷി 
ച്ചാലും രക്ഷിച്ചാലും. സമസ്തലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച നിന്തിരുവടി പറ) 
ന്നെ ജഡപ്രകൃതിയായിട്ടല്ലെയോ സൃഷ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിന്തിരുപടി 
യാല് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തെ മറെറാരുവിധത്തിലാക്കുവാന് 
ആക്കെത്മിലും കഴിയുമോ. അതിനാല് ജഡസ്വഭാചനാഷയ ഞാന് വേഗം 
നിന്തിരുവടിയെ ആദരിപ്പാന് വരാത്തതില് എനിക്കു ദോഷമിരിക്ഷ 
ന്നതല്ല. അങ്ങുന്നു” കല്ലിച്ചുതന്നതായ ആ സ്വഭാവത്തിന്െം ഫലമാ 
കയാല് എന്നില് കോപിക്കാതിരിക്കേണമെന്നു സാരം. 

ത്രീരാമന്റെറ ക്രോധയുക്തമായ വാക്യത്താല് സമുദ്രരാജാവു: പ്ര 
തൃക്ഷനായെന്നാണിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്*. വാല്യീകി അങ്ങിനെയ 
ലു; ശ്രീരാമന് ബാണം വിട്ടകയും ബാണാഗ്നി പീഡയെ അനുഭപിചച 
സന്തപിച്ച ജലജന്തുക്കഠം പ്രാത്ഥിക്കയുംക്രടി വേണ്ടിവന്നു നം 
ജാഗമനത്തിന്നെന്നാഞ്്' പറയുന്നതു". 

നാമയിത്വാ മഹപച്ചാപം കമ്പയന്നിവമേദിനീം 
മുമോചനിശിതാ൯ ബാണാന്൯ വള്കാനിവശതക്ര തുഴ. 

ഉഗ്രമായ ചാപംവലിച്ച് ഞോണ്മുവക്കി ഭൂമിയെത്തക 
മ നി 

ക നു ക്കുന്ന മട്ടില്, ഇന്ദ്രന് വള്കായുധങ്ങളെയെന്നപോചെ, 
രാമ൯ പ്രയോഗിച്ചുവെന്നും. 

ന്ന ചലിപി 
൨) 

ഉ ഗ്രശരങ്ങളെ 

“്പൃഥിതാഃ പന്നഗാശ്ചാസ൯ ദീപ്പാസ്വാ ഭീം. 
( ചാ 2 ദ് പ ലോചനാട. ദാനവാശ്ച മഹാകായാഃ പാതാള തലവാസിനഃ 

ബാണാഗ്നിയാല്, ജലജത്തുക്കളും പാതാഉതല ത്തില് വസിക്കുന്ന 



9$ട അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

പന്നഗങ്ങറം, ദാനവന്മാര് മുതലായവരും, അത്ചന്തം ദുഭഃഖിതന്മാരായി 
ഭവിച്ചുവെന്നും, 

പീഡ്യയമാനാസ്ൂതേ സരവേ സമുദ്രം ശരണം യയുഃ 

സതാനാശ്വാസയാമാസ സര്വാനേവ സരില്പതിഃ 

മുഃഖിതന്മാരായ ജലജന്തുക്കളും, ദാനവാദി സര്വരും സമുദ്രത്തെ 

ശരണംപ്രാപിച്ചു, സമുദ്രം അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുവെന്നും, 

പരാക്രമം തസ) തതോന്വവേക്ഷ്യ 

സരില് പതിര്ല്ലോകപതേഴ സുതസ്യ 

മഹച്ചകായ്യം സമുപസ്ഥിതം മഹാന് 

പ്രദശയാമാസ തദാത്മനസ്തനും 

ശ്രീരാമനെറ പരാക്രമത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ സമുദ്രം മംഹല്കായ്യം 

സാധിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ത്രീരാമനീവിധം ക്രോധിച്ചി 

രിക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞ ഉടനെ സ്വരൂപത്തെ രാമന്നു ദരിപ്പിച്ചുവെന്നും 

വാല്പികിരാമായണം യുഭ്ധകാണ്ഡം 2] ഠം സര്ഗത്തില് 2594 ശ്ലോ 

കങ്ങറം കൊണ്ടു കാണുന്നു. 

പത്മപുരാണം ഉത്തരഖണ്ഡത്തില് ഈ വൃത്താന്തം മറെറാരുവി 

ധത്തില് പറഞ്ഞുകാണുന്നു. 

സുപ്രസന്നജലംതം ത ദൃഷ്്വാ രാമോ മഹാബലഭ 

ശാര്ദ്ഗമാദായ ബാണൌഖഘൈഃ ശോഷയാമാസവാരിധിം 

തതസ്തു സരിതാമീശഃ കാകുല്സ്ഥം കരുണാനിധിം 

പ്രപദ് ശരണം ദേവ മ൪ചയാമാസ വാരിധിഃ 

പുനരാപൂയ്യ ജലധിം വരുണാസ്ര്രേണ രാഘവഴ 

ഉ ദധേര്വചനാല് സേതൃം സാഗരേ മകരാലയേ 

ഗിരിഭിവ്യാനരാ നീതൈന്നലഃ സേതു മകാരയത്. 

തെളിഞ്ഞ ജലത്തോടുക്രടിയിരിക്കുന്ന ആ സമുദ്രത്തെ മഹാബ 

ലശാലിയായ രറമന് കണ്ടു. ശാര്ങ് ഗമെന്നു പേരായ ത൭ ൨ വില്ല 

വലിച്ചവിട്ട ശരനിരകഠംകൊണ്ടു സമുദ്രജലത്തെ വററിച്ച. ഉടനെ സമ 

ദ്രം കരുണാനിധിയായ രാമനെ ശരണംപ്രാപിച്ചു- സന്തൂഷ്ണനായ രാമ൯ 

റ 
പ്പോലെ ജലസ 

വരുണാസ്ത്രപ്രയോഗത്താര സമുദ്രത്തെ മുമ്പേത്തെപ്പോട 

മ്ൃണ്ണമാക്കി. സമദ്രവചനത്താല് വാനരന്മാര കൊണ്ടുവന്ന പിവ്വതശി 

ന 

പരാദികഠംകൊണ്ടു' നളന സമുദ്രത്തില് സേതുബന്ധിച്ച. എന്നു പ 

ത്മപുരാണത്തില് പറഞ്ഞുകാണുന്നു, 



മുന്നാം സഗ്ഗു. 080 

71. സ്ഥ, ലാനി പഞ്ചഭൂതാനി ജഡാന്വേവസ്വഭാവത 

സൃഷാനിഭവമെ തെതാനി ത്വദാധഞാം ലംഘയന്തിന 

സ്ഥൃലാനി ഏതാനി പഞ്ചഭൂതാനി-സ്ഥൂലങ്ങളായ ഈ പഞ്ചഭൂത 

ങ്ങറം, സ്വഭാവതഭ ജഡാനി ഭവതാ സൃഷ്ഠാനിടസ്വഭാവത്താല്ത്തന്നെ 
ച് ലി പ മ ജഡങ്ങളായിട്ട' ഭവാനാല് സ്തഷ്ണിക്കപ്പെട്ടു, ത്വദാണ്ഞാം ന ലംഘയ 

ന്തിട അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയെ ലംഘിക്കുന്നില്ല. 

ജഡത്വമെങ്ങിനെയുണ്ടായെന്നു കാണിക്കുന്നു. നിന്തിരുവടി താമ 

സാഹങ്കാരത്തില് നിന്നു സ്വഭാവത്താല്ത്തന്നെ ജഡങ്ങകായി സൃഷ്ടി 
കി ച്ച പഞ്ചഭൂതങ്ങ0ം അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയെ അതിക്രമിക്കുന്നില്ല. അതി 

ക്രമിപ്പാ൯ സമത്ഥങ്ങളുമല്ല. പഞ്ചഭൂതങ്ങളില് ഒന്നായിരിക്കുന്ന ജല 

മായ ഞോനും ജഡമല്ലെയോ. ജഡത്വം അമ്ങെയാല് കല്ലിതവുമായിരി 
ക്കേ ശീഘ്രം വന്നു നിന്തിരുവടിയെ ആദദിക്കാഞ്ചതില് എന്നിലപ 
രാധമിരിക്കുന്നതല്ലെന്നു സാരം. 

72. താമസാദഹമോരാമ! ഭൂതാനിപ്രഭവന്തിഹി 

കാരണാനരഗമാത്തേഷാം ജഡത്വംതാമസംസ്വതടഃ 

താമസാത' അഹമഃടതാമസാഹങ്കാരത്തില് നിന്ന്, ഭൂതാനിപ്രഭവന്തി 
ഹിടഭൂതങ്ങറം ഉണ്ടാകുന്നു, നിശ്ചയം. കാരണാനുഗമാത്_കാരണാനുഗ 

€ മത്തില് നിന്നു, തേഷാം അവയ്മും, താമസം ജഡത്വംടതമോഗുണ 
ത്തില്ന ന്നുണ്ടായ ജഡഭാവം, സ്വതഃകജന്മസിഭ്ധാം. 

ഗുണാതീതനായ ഞാന് എങ്ങിനെ സൃഷ്ടികത്താവാകുമെന്നാക്ഷേ 
പത്തിന്നു സമാധാനം: അങ്ങയുടെ സാന്ന്'ദയവൈഭവം നിമിത്തം 
തമോഗുനപ്രധാനമായ അഹങ്കാരത്തില് നിന്നുല്ലെയോ ഭൂതങ്ങളു 
ഉത്ഭവം. അതുനിമിത്തം കാരണമായ തമോഗഞത്തിനെറ ജാഡ്യം ഭൂ 
തങ്ങറക്കും ജന്മസിദ്ധം തന്നെ, കാരണത്തിലുള ഗുണം കായ്യത്തില് 
കാനേപ്പെടുന്നതു സാധാരണനിയമമാണൈന്നു സിദ്ധാന്തം. 
9. നിര്ഗുണസ്ത്വംനിരാകാരോ യദാമായ യാഗുണാ൯പ്രഭോ! 

ലിലയാംഗീകരോഷിത്വം തദാ വൈരാജ നാമവാ൯. 
നിര്ഗുണ നിരാകാരട ത പടേഗുണാതീതനും ആകൃതിയില്ലാത്തവനുമാ 
യ നിന്ത രുവടി, പ്രഭോ!ടഹേ പ്രഭവായം മേളാവേ!, ലീലയാ ില്വയാ 
യ്യിട്ു് ം മായാഗുണാന് യദാ അംഗീക വാവാ ഡ്യു) പ്പോഠം അംഗികരിക്കുന്നുവോ, തദാ ത്വം വൈരാജനാമവാന്_ അ ി വ പ്പം നിന്തിരുവടി വൈരാജനെന്ന നാമമുഴല വനായി ഭവിക്കുന്നു. 



000) അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

നിന്തിരുവടി ഗുണാതീതനും ആക്ടതിയില്ലത്തവനുമാണെങ്കിലും, 
ഹേ പ്രഭോ! വിനോദ മായിട്ട്', മായാഗുണങ്ങളെ എപ്പോഠം സ്വീകരി 
ക്കുന്നുവോ അപ്പോം നിന്തിരുവടിക്കു വിരാട് പുരുഷനെന്ന പേരുണ്ടാ 
കുന്നു. നിരഗുണനായ ഭവാന് വിരാട് പുരുഷനാകുമ്പോഠം സഗുണനാ 
യ് ഭവിക്കുന്നുവെന്നു സാരം. 

74. ഗുണാത്മനോവിരാജശ്ച സത്വാദ്ദേവാബഭൂവിരേ 
രജോഗുണാല്പ്രമേശാല്ലാ മന്യോര്ഭൂതപതിസ്പവ. 

രൂ 

ഗുണാത്മനഃ വിരാജഭടഗുണസ്വരൂപനായ വിരാട്ടിന്െറ, സത്വാത് 
ക (0 സത്വഗുണത്തില്നിന്നു', ദേവാഭബഭൂവിരേ_ദേവന്മാര്_സനുകാദികഠം- 

ലം ഴ ു രി ലം മ ടായി, രജോഗുണാത് പ്രജേശാദ്യാഃ_രജോഗുണത്തില് നിന്ന് പ്രജേ 
ശന്മാര്-മന്വാദികഠം, ഉണ്ടായി, മന്പ്യോഃ ഭൂതപതിടടതമസ്സില് നിന്നു 
ഭൂതപതി_ രുദ്രന്, ഉണ്ടായി. 

ഗുണസ്വരൂപനായ വിരാ€ംപുരുഷനെറ സത്വഗുണത്തില്നിന്നു” 
ജ്ഞാനികളായ സനകാദികളും, രജോഗുണത്തില്നിന്ന്” പ്രജകളെ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന മന്പാദികളും, തമോഗുണത്തില് നിന്ന് സംഹാ 
രകത്താവായ രുദ്രനുമുണ്ടായി. 

75. ത്വാമഹം മായയാച്ഛന്നം ലീലയാ മാനുഷാകൃതിം 

ജഡബ്ദദ്ധിരജഡോമൂര്ഖഭ കഥംജാനാമി നിര്ഗുണം. 
ഴ്; ൭ 

മായയാച്ഛന്നം മായയാല് മറയ്കപ്പെട്ടവനും, ലീലയാ മാനുഷാകൃതിം 

നിര്ഗുണംത്വാംടവിനോദത്താല് മനുഷ്യാകൃതിയും നിര്ഗുണനുമായ 
അങ്ങയെ, ജഡബ്ുഭധിഭ ജഡ മൂര്ഖഃ അഹംടജഡയായ ബുദധിയോടു 

ക്രടിയവനും ജഡരനും മൂര്ഖനുമായ ഞാന്, കഥംജാനാമി-എങ്ങിനെ 
രറിയും. 

മായയെ സ്വേച്ഛയാ സ്വീകരിച്ച നിന്തിരുവടി വിനോദമായിട്ട്- 
ലോകരക്ഷാലീലയ്യ്രാക്കൊണ്ട് _ മനുഷ്യാകൃതിയെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

വാസ്തവത്തില് ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയെ ജ 

ഡനും മുഡബ്ദഭ്ധിയും മുരഖനുമായ ഞാനെങ്ങിനെയറിയും. അങ്ങയു 

ടെ തത്വമറിവാന്൯ ഞാന് സമത്ഥനല്ലെന്നു സാരം. 

വം ദണ്ഡ ഏവ ഹി മുരഖാണാം സന്മാര്ഗപ്പാപകട പ്രഭോ! 

ഭൂതാനാ മമരശ്രേഷ്ട! പതുനാംലഗുഡോയഥാ 

77. ശരണം തേ വ്രജാമീശ! ശരണ്യം ഭക്തവത്സല! 
ഴ് 

അഭയം ദേഹി മേ രാമ! ലങ്കാമാരഗം ദദാമിതേ. 
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പ്രഭോ! മൂർ൪ഖാണാം സന്മാര്ഗപ്പാപകട ദണ്ഡഭ ഏവടഹേ പ്രഭുവായു 

കേടാവേ! മുരഖന്മാരെ സന്മാരഗത്തെ പ്രാപിപ്പിക്കുന്നതു” ദണ്ഡംത 

ന്നെ, അമരമ്രേഷ്ഠ!ടഹേ ദേവമ്രേഷ്ഠ!, പശൂനാം ലഗുഡ£ യഥാത്ഥാ 

ഭൂതാനാം പതശ്രുക്കറക്കു വടിയെന്നപോലെ പ്രാണികഠക്കും, ഭക്തവ 

ത്സല![ടഭകതന്മാരില് വാത്സല്യമുക്ഷോവേ, ശരണ്യം തേടശരണം പ്രാ 

പിപ്പാന് യോഗ്യനായ നിന്തിരുവടിയെ, ഈശ! ശരണം വ്രജാമിട 

ഹേ ഈശ്വര! ഞാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നേന്, രാമ! മേ അഭയം ദേ 

ഹികഹേ രാമ! എനിക്കഭയം നല്കിയാലും, തേ ലങ്കാമാര്ഗം ദദാമി 

അങ്ങക്കു ലങ്കാമാരഗത്തെ ത്തരുന്നേന്. 

ഹേ പ്രഭോ! ഇപ്പോഠം നിന്തിരുവടി ചെയ്യു ശിക്ഷ നിമിത്തം അ 

ങ്ങയുടെ പ്രഭാവത്തെ അറിവാന് കഴിഞ്ഞു. മൂര്ഖന്മാരെ സന്മാരഗ 

ത്തില് പ്രചരിപ്പിക്കുവാന് ദണ്ഡംതന്നെ സമുലിതോപപായം. ഉപൂദ്ര 

വിക്കുന്ന പശ്വാദി പ്രാണികളെ യെന്നപോലെ മുഠാളന്മാരായ പ്രാണി 

കളേയയം ദണ്ഡിക്കുകതന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ടു നിന്തിരുവടി എ 

ന്നില് പ്രയോഗിച്ച ദണ്ഡം എനിക്കനുഗ്രഹംതന്നെ. ഹേ ഭക്തവത്സ 

ലനായ പരമേശ്വര! ഞാന് ശരണ്യനായ നിന്തിരുവടിയെ ശരണം 
പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹേ രാമ! എനിക്കഭയം നല്കേണമേ. നിന്തിരു 

വടിക്ക് ലങ്കയില് പ്രവേശിപ്പാ൯ ഞാന് വഴി മഴിച്ചതന്നു കൊക്ൂളാം. 

ശ്രീരാമ ഉവാച. 

75. അമോഘോയം മഹാബാണഃ കസ്തി൯ ദേശേനിപാത്ചതാം 
ലക്ഷം ദശയ മേ ശീഘ്രം ബാണസ്ധ്യാമോഘപാതിനഃ 

അമധമോഘഭ അയം മഹാബാണഃനിഷ്ണുലമാകാത്തതായ ഈ മഹാബാ 
ണം, കസ്തിന്൯ ദേശേ നിപാത്യതാംഏതു ദേശത്തില് നിപതിപ്പിക്ക 
പ്പെടേണം, അമോഘപാതിനഃ അസ്യ ബാണസ്യനിഷ്ണുലമായ്്ുതിക്കാ 
ത്ത ഈ ബാഞണത്തിന്നു്, ശീഘും ലക്ഷം മേ ദരയ.വേഗം ലക്ഷൃയമ്തെ 
എന്നിക്കു ദശിപ്പിച്ചാലും. 

മാന് തൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മഹാബാണം നിഷ്ടയലമാകാത്തു 
താകുന്നു. ഇതിനെ ഞാന് എഏഎവിടെയാടന്്: പത്രി രണ്ടാ ത്? സഫ 
ലമായ്ക്കുന്നെ പതിക്കുന്ന ഈ ബാണത്തിന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തെ ഭവഗം 

ടം കാട്ടിത്തരിക. 

9. വചനം ശ്രുത്വാ കരേ ദൂഷ്ടവാ മഹാശരം 
മഹ്ലോദധിര്മഹാതേജാ രാഘവം വാക്യ മബ്ബവിത് 



7; അഭദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

മഹാതേജാഃ ! ഹോ 1) ു | ര 

കരേ മഹാ രാമസ്യ വചനം ശ്രത്വാടരാമനെറ വചനത്തെ കേട്ടിട്ട്, 

ശരം ദൂഷ്വാ-കരത്തില് മഹാശരത്തെക്കണ്ടിട്ടു , രാഘവം വാക്യം അ 
് രി ബൂപിത് രാമ പത്തെ, ] ബ്ബ നോടു വാക്ഷത്തെപ്പറഞ്ഞു. 
മഹാതേജസ്റ്റോടുക്രടിയ മഹാസമുദ്രം രാമന്െറ വചനം കേ€ം 

ക്കയും കയ്യില് മഹാശരത്തെക്കാണുകയും ചെയ്യുപ്പോഠം രാമനോടിപ്പ 
കാരം പറഞ്ഞു. 

൭0. രാമോത്തര ് തരപ്രദേശേതു ദൂമകുല്യ ഇതിശ്രുതംഃ 

പ്രദേശസ്ൂത ബഹവഃ പാപാത്മാനോദിവാനിശം 
) ൭1. ബാധനത്തേ മാം രഘുത്രേഷ്ഠ! തതൃതേ പാത്ൃതാം ശരഃ 

രാമേണ സ്ൃതഷ്ടോ ബാനസ്തൂ ക്ഷണാദാഭിരമണ്ഡലം 

൭8. ഹത്വാ പുനഃ സമാഗത്ച തൂണീരേ പൂര്വവല് സ്ഥിതഃ 

തതോബ്ബവീദ്രഘുമ്രേഷ്ഠം സാഗരോ വിനയാന്വിതഭ. 

ഒത്തരപ്രദേശേവടക്കുദേശതതില്, ദരമകുല്യഭ ഇതിശുതഃടദൂമകല്യം 

എന്നു പേരുകൂള, പ്ദേശഃടപ്രഃദശം ഉണ്ടു , തത ബഹവഃ പാപാത്മാ 

നഃഅചിടെ ബഹ്ക്കമായ പാപാത്മാക്ക൦ം, ദിവാനിശംടപ്കലും 

രാത്രിയം, മാം ബാധന്തേ- എന്നെ ബാധിക്കുന്നു, തേ ശരഃ തര പാ 

തൃതാംടഅങ്ങയുടെ ശരം അവിടെ പതിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും, രാമേണ 

സൃഷ്ടട ബാണഭടരാമനാല് വിടപ്പെട്ട ബാണം, ആഭിരമണ്ഡലം ക്ഷ 

ണാല് ഹത്വാ ആഭീരസമൂഹതത്തെ കഷണത്തില് ഹനി ചിട്ട, പുനഃ 

തൂണീരേ പൂര്വവല്സ്ഥിതഃകതുണീര സമാഗത്വച പിന്നെ മടഞ്ങിട്ട്', 
തതഃ വിനയാന്വിത€ സാഗരഃം 

ത്തില് മുബ്പേത്തെ പ്യാലെ ഇരുന്നു, 

അനന്തരം പിനയത്തോടുക്രടിയ സമുദ്രം, രഘുശ്രേഷ്ടം അബ്ബവീത്ട 

രഘുപതിയോട പഠഞ്ഞു. 

ഹ രാമ! വടക്കുഭാഗത്തു രൂമകല്യമെന്നു പേരായ ഒരു സ്ഥ 
മിള 

അവിടെ അനേകം പാപികഠം വസിക്കുന്നു. രാപ്പകലൊരുപ്പോ 

പിക്കുന്നുണ്ട്. ഹേ രഘുപതേ! അങ്ങയുടെ ഈ 

ഇങ്ങിനെ അപ്പേക്ഷിച്ചതനുസരി 

ധ് 

ണിടു . 

ചെ അവരെന്നെയജുപ്ചദ 
ലം ് 

ബലോണം അവരില് പതിപ്പിച്ചാലും.” 
തി ; ജി ട് ൭ | 

ടയുകൂള കാട്ടുജാതികളെ നിശ്ശേഷം സം 
ഥു രാമന് വിട്ട ബാണം അവി൭ 

പനാഴിയില് മുമ്പവേത്തെപ്പോലിരുന്നു. 
ഹ രി ചുശേഷം മട ങ്ങി വന്നു ആ 

രനത്തരം സമുദ്രം വിനയപുവ്യം രാമനോട$ പറഞ്ഞു. 
എ! പം 

9 സലഃസേതം കരോത്വസ്മിന് ജലേമേ വിശ്വകമ്മണഃ 
7 

സുതോധിമാ൯ സമത്ോസ്തസ കായ്യേലബ്ലവരോഹര 
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൮, ക്രീത്തിംജാനത്തുതേലോകാഴ സവ്വലോക മലാപഹാം 

ഇതൃകത്വാ രാഘവം നത്വായയെര സിന്ധരദുശ്യതാം. 
യ്യ ടു ര്യ ച് 

വിശ്വകമ്മണഃ സുതഃ ഡീമാന് നലഃ വിശ്വകര്മ്മാവിനെറ പുത്രനു ധി 
ടയ യ്യ ി 

മാനായ നലന്, അസ്തീന് മേ ജലേ-ഈ എനെറ ജല ത്തില്, സേതൃം 

കരോതുംസേതുവുണ്ടാക്കട്ടെ, ലബ്ലുവരഃ ഹരിടടേവരം ലഭിച്ചിട്ടമമ വം 
ര്യ ൽ [] ന ്ി 

നരന്, അസ്ത്തിന്൯ കായ്യയേ സമത്ഥഃടഈ കായ്യത്തില് സമത്ഥന, ലോ 

൧09 സര്൪വൃവലോകമലാപഹാം തേ കീത്തിം ജാനത്തു-ലോകങ്ങം സ 

വുലോകപാപത്തെ തീര്ക്കുന്ന അങ്ങയുടെ കിത്തിയെ അറിയട്ടെ, ഇ 
ഴു; ച ള്] 

തി ഉകുത്വാട എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു, രാഘവം നത്വാടരാമനെ നമിച്ചിട്ടു, 

സിന്ധുഃഭ അദൃശ്യതാം യയൌംസമുദ്രം അദ്ൃശ്യതയെ പ്രാപിച്ചു. 
[! ല്ല ര്യ പ 

വിശ്വകമ്മാവിന്െറ പുതനും, ബുദ്ധിമാനുമായ നലന്൯ന് എന്റെ 

ഈ ജലത്തില് സേതബന്ധിക്കട്ടെ. ബ്ഹ്മാവില്നിന്ന് വരം ലഭിച്ച 

ഈ വാനരന് സേതുബന്ധരൂപമായ ഈ കായ്മുത്തില് സമത്ഥനാകു 

നു. ഈ സേതൃബന്ധം നിമിത്തം ജനങ്ങംം സര്വജനങ്ങളുടേയും 

പാപം നശിപ്പിക്കുന്നതായ അങ്ങയുടെ കിത്തിയെ അറിയട്ടെ.” ഇങ്ങി 

നെ പറഞ്ഞു രാമനെ നുമസ്തൂരിച്ചശേഷം സമുദ്രപുരുഷന് മറഞ്ഞു. 

8. തതോ രാമസ്ത സുഗ്രീവലക്ഷ്തൂണാഭ്യാം സമന്വിതഃ 

നലമാഓ്ഞാപയ ഷ്ല്രിഘ്ം വാനരൈഃ സേതുബന്ധനേ. 

തതഃ രാമഃ സുഗ്രിവല ക്ഷ്ൂൂണാഭ്യാം സമന്വിതഃ അനന്തരം രാമന് സു 
ഗ്രി വലക്ഷ്കൂണന്മാരോടുക്രടിയവനായിട്ടു, സേതുബന്ധനേംസേതൂബ 
ന്ധനത്തില്, വാനരൈഃ നലം ശീഘം ആഞ്ഞാപയത്വാനരന്മാ 
രോടുക്രടെ നലനെ വേഗത്തില് ആജ്ഞാപിച്ചു. 

അതില്പിന്നെ രാമന് ലക്ഷ്മണസുഗ്രീവന്മാരോടുക്രടെ വാനര 
ന്മാരോടുക്രടെച്ചേന്ന് വേഗം സേതൃബന്ധം ചെയ്ത്താന് നമന്നു കല്ലന 
കൊടുത്തു. 

50. തതോതിഹൃഷ്ടഃ പ്പവഗേദ്ദയൂഥപൈഃ 
മഹാനഗേന്ദ്ര പ്രതിമൈരയുതോനലഭ 
ബബന്ധസേതും ശതയോജനായതം 

ന 
സുവിസ തൃതം പരവതപാദപൈര്ദ്ദഡം. 

തതഃ അതിഹൃഷ്ടഴ നലഭട അനന്തരം അതിസന്തുഷ്ഠനായ നലന്, മഹാ 
നഗേന്ദ്രപ്രതിമൈദഃ പത വഗേന്ദ്രയൂഥപൈടടമഹാപര്വ്വൃതതുല്യയന്മാരാ 
സ 4 ള [] ൮ വാനരസേനാപതികളോടുക്രടെ, പധ്ൃയതപാദപൈട -പയ്ൃതങ്ങളും 
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[] വൃക്ഷങ്ങളും കൊണ്ടു , ശതയോജനായതം സുവിസ് തൃതം ദൂഡ്ധം സേയം 
ബബന്ധകതൂ൨ യോജന നിമുവും വളരെ വീതിയുയമുക്ള ഉറപ്പായ ല്ല 

ലക 4 

സേയവിനെ ബന്ധിച്ച. 

ഉടനെ രാമാഒഞെകേട്ടു പരമസത്തുഷ്ണനായ നലന് വമ്പിച്ച പയ്യ 
തം പോലെയിരിക്കുന്ന വാനരസൈസന്പ്യാധിപന്മാരോടും വാനരന്മാരോ 
ടും ക്രടിച്ചേന്നു' വന്മലകളും, മരങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന്” സമുദ്ര ത്തിലിട്ടു് നൂ 
വയോജന നീമവും തക്കതായ വിസ്താരവുമുള ഉറപ്പേറിയ സേതുവു 
ണ്ടാക്കി. 

ഇതി ശ്രീമദദധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാ 

യുദ്ധകാണ്ഡേ തൃതീയ സര്ഗ 

ശ്തുദം ഭവതൂ. 

ഓം നമോഭഗവ്വതേ 

ശ്രീരാമ ചന്ദ്രായ 
0: ടട 

ശ്രീമദഭധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

നറാലാംസര്൪ഗം. 

. ശ്രീമഹാദേവ ഉ വാച്ച. 

1. സേതുമാരഭമാണസ്തു തത്രരാമേശ്വരം ശിവം 
മ 

സംസ്ഥാഫ്യ്യപൂജയിത്വാഹ രാമോലോകഹ്തായ ച. 

സേതുംസേതുവിനെ, ആരഭമാണഃ രാമഃ തും ആരംഭിക്കുന്ന രാമനാക 

ട്ടെ, ലോക്ഹിതായചംലോകത്തിനെറ നന്മക്കായ്യ്ൊണ്ടെം, തരൂ ഥേ 

ചിടെ. രാമേശ്വരം ശിവംടരാമേശ്വരനെന്നു പേരായ ശിവനെ, സം 
പി 

൦ 

സ്ഥാപ്യ്യംസ്ഥാപിച്ചിട്ട് , പുഴയിത്വാടപുജിച്ചിട്ട്, ആഹടപറഞ്ഞു. 

ചെയ. ശ്രീമഹാദേവന് അരു0ംചെയ്യു 
[॥ ] ല്ല 

അവിടെ സേതു ബന്ധിപ്പാന് ഭാവിച്ച രാമന്, വിഘ്യംക്രടാതെ പ്രവൃ 

തുവിനെക്കാണുന്നവക്കും അവിടെ സ്ത്റാ 
ത്തി പയ്യവസാനിപ്പാനും, സേ 

പാപം നശിക്കുവാനു 
നം ചെയ്യുന്നവക്കം പുണ്യഫലം സിദ്ധിപ്പാനും 
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മായിട്ട്” അവിടെ രുമേശ്വരമനന്ന നാമധേയജയത്തോടുടക്രടിയ ശിവമനെ 
പ്രതിഷ്ഠിച്ച. 

ഉ. പ്രണമേല് സേതുബന്ധംയോ നന് 
ബുഹ്മപത്ചാദിപാപേഭ്ോ മു പ്ൃയതേ മദനുഗ്ര ഹാത്. 

യഃംയാതൊരുവന്, സേതുബദ്ധം രാമേശ_ പ 
ത്തേയും രാമേശ്വരനെന്നു പേരുകൂള ശിവനെയും, ദൂഷ്്വാ ഴു കി 
കണ്ടു നമസ്തൂരിക്കുമോ, സഃം-.അവന്, മദനുഗ്മഹാത് - എനെറ അനുഗ്ര 
ഹംകൊണ്ടു', ബ്രശ്മഹത്യാദിപാപേദ്യഴ മ ല്യതേ - ബ്രഹ്മഹത്യമുതലാ 
യ പാപങ്ങളില് നിന്നു മോചിക്കപ്പെടുന്നു. 

ഏതൊരു മനുഷ്യ൯ ഇവിടെ വന്ന്' സേതുബന്ധത്തെയും രാമ 
ശ്വരനെന്നു പേരായ ശിവനേയും കണ്ടു നമസ്തൃരിക്കമോ അവന് എ 
നെറ അനുഗ്രഹത്താല് ബ്ൃഹ്മഹത്യ്) മുതലായ മഹാപാതകങ്ങറം ൨ 
ശിച്ചു പരിശുദ്ധനാകും. 

9. സേതുബന്ധേനരഃ സ്താത്വാ ദൂഷ്ടവാരാമേശ്വരംഹരം 

സങ്കല്ലനിയതോഭൂത്വാ ഗത്വാവാരാണസീം നരഃ 

4. ആനീയഗംഗാസലിലം രാമേശമഭിഷി ച്യച 
സമുദ്രേക്ഷിപ്ലതല് ഭാരോ ബൃഷ്മപ്രാപ്ലേോതൃയസംശയം. 

നരം മനുഷ്യന്, സേതുബസ്ധേ-സേതുബന്ധത്തില്. സ്ലാത്വാകസ്ത 
ചെയ്യിട്ട്, രാമേശ്വരം ഹരംംരാമേശ്വരനാഷയ 

നം 

ഹരനെ, ടട ഷ്വാട ദശ” 
ചിട്ട സജല്ലനിയതഃ ഭൂത്വാടസങ്കല്ല തില് ഉറപ്പുകൂടു 
ന വാരാണസിയെ (കാശി) ഗമിച്ചിട്ട് 
ആന്യ ഗംഗാജലം കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, 
ശ്വരനെ അഭിഷേകം ൭ മ ലയ്യിട്ടു്, 

മ വനായിട്ട്, വാ 
ം ഗംഗാസലിലം 

രാമേശം വത 
സമുദ്രദേ ഷി വ്ലതല്ഭാരഃസമുദ്രത്തില് ക്ഷേപിക്ക൭ പ്പെട്ട ആ തിം യ വനായിട്ട് 

ബ്ൂഷ്മത്തെ ടിക്ക. അസംശയം നിശ്ചയം. 
ഏതൊരു മനുഷ്യന് സേതുബന്ധസ്ഥാനത്ി 

രാമേശ്വരനെ സദ്ദശിച്ച്: സഭല്ൃത്തില് ഉറപ്പോ 
ചിന്ത ക്രടാതെ_ കാശിയില് പോപ് 
ലം പാതൃത്തിലെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു, 
അവനെറ പാത്രാദിഭാരത്തെ 
വദം പ്യാപിക്കും നിശ്ചയം. 

ബൃഷ്മപ്രാപ്പോതിം 

തല് സ്ത്രാനം ചെയ്യു, 
ടു ശ്രൂടെ - അന്മൃകായ്യു 

?ി ഗംഗാ; സ്ലാനം പം ഗംഗാജ 
രാമേശ്വരന്നദിഷേകം ചെ യ്. 

ത്ത പ സമുദ്രത്തിലിടുന്നുവോ അവന് ബ്ബഫ്മ 

സേതുബന്ധത്തിന്നൊരുങ്ങിയ രാമന്, ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വൂ ജിച്ഛുക വന്ന സംഗതി വാല്ലീകിരാമായണത്തിലം രാമകഥയെ പ്രതിപാ 
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ടിക്കുന്ന മറ൨ പുരാണങ്ങളിലും കാണുന്നില്ല. ക്രൂമ്മപുരാണത്തില് 
ി ത്ത്ത്ര റാ ) 20-ഠം അദ്ധ്യായത്തില് കാണുന്നുണ്ടു് . സേതൃൂബന്ധത്തില് സ്പാനം ചെ 
യ്്യന്നതുകൊണ്ടും രാമേശ്വരനെ സന്ദശിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മനുഷ്യൃക്കു 

ണ്ടാകുന്ന പുണ്ബഫലത്തെ ശ്രീരാമന് പറയുന്നതായിട്ട് അദധ്യാത്വരാ 

മായണത്തില് കാണുന്നു. ക്രമ്മപുരാണത്തിലങ്ങിനെയല്ല, ശ്രീരാമന്െറ 

മുമ്പില് പ്രത്യ ഷനായ ശ്രീശിവന് നല്കുന്ന വരമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു 
[ട്] കാണുന്നത് . 

്േസതുമഭ്ധ്യമഹാദേവമീശാനം കൃത്തിവാസസം 

സ്ഥാപയാമാസലിംഗസ്ഥം പൂജയാമാസരാഘവ.”” 

സേതുവിനെറ മദ്ധ്യത്തില് ഗജചമ്മം ധരിച്ച മഹാദേവനായ 

പരമേശ്വരനെ ലിംഗസ്ഥനായിട്ട്' പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ശ്രീരാമന് പൂജിച്ച, 

ഈ അത്ഥമുള്ള ക്രമ്മപുരാണശ്ശോകത്താല് സേതുമഭല്ൃ ത്തിലാണ്, സമു 

ദ്രതീരത്തിലല്ല, പ്രതിഷ്ഠിച്ചുതെന്നും അന്പ്യോന്യവിരോധമായും കാണു 

ന്നുണ്ട് . 

തസ്യദേവോ മഹാദേവ? പാരവത്യാസഹശങ്കരെ 

മഹാപാതകസംയുക്താസ്നേഷാംപാപംവിനംക്ഷൃതി. 

അന്യാനിചൈവപാപാനി സ്പാതസ്യാതൃമഹോദധൌ 

ദരനാദേവലിംഗസയ നാശംയാന്തി ന സംശയഃ 

യാവല് സ്ഥാസ്ൃന്തിഗിരയോ 2 യാവദേഷാ ചമേദിനീ 

യാവല് സേതൃശ്ചതാവച്ച സ്ഥാസ്യാമ്ൃയത തിരോഹിതഭ 

സ്താനംദാനംതപഃ ശ്രാദ്ധം സര്വംഭവതു ചാക്ഷയം 

സ്തൂരണാദേവലിംഗസ്ൃ ടിനപാപം പ്രണശ്യതി. 

വരച്ചകാരം പഠയുന്നു:_അങ്ങെയാല് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ 

ചിംഗത്തെ- ലിംഗത്തിലിരിക്കുന്ന എന്നെ- ബ്രാഹ്മണാദികളായ ഏ 

തൊരുത്ത൪ സന്ദരിക്കുന്നുവോ മഹാപാ തകമുള്ള വരായിരുന്നാല്ക്രടെ 

അവരുടെ ആ പാപങ്ങളെല്ലാം നശിക്കും. ഉപപാതകങ്ങം ഈ സമു 

ദ്രത്തില്_ സേതുബന്ധസ്ഥാനത്തില്
 സ്ത്രാനം ചെയ്തു് 

്രിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ തീരും. പരവതങ്ങടും ഈ ഭൂമിയും ഈ 

സേതുവും നിലനില്ലന്ന കാലംവരേ താനീലിംഗത്തില് മറടത്തിരുന്നു 

ഇവിടെവെച്ചു നടത്തുന്ന സ്താനം തപസ്സ് ശ്രാദ്ധം എന്നി 

മായ ഫലത്തെ നല്കന്നവയായ് ഭവിക്കട്ടെ. ഏ 

വനായാലും ഇ ലിഗേത്തെ സ്ത്രിക്കുന്നതുകൌ 

ശിവലിംഗത്തെ 

മകാക്ഷ 29. 

വയെല്ലാം അക്ഷയ 

തൊരു ദിക്കിലിരിക്കുന്ന 
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ഴ് | നി 

ണ്ടുതന്നെ ആ ദിവസംചെയ്യ പാപം നശിക്ഷം. ഇങ്ങിനെ ശ്രീശിവ൯ 

ശ്രീരാമനോടരു€ം ൭ പയ്ക്യന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, അദധ്യാത്മത്തിലും 

ക്രമ്മപുരാണത്തിലും പറഞ്ഞുകാണുന്ന സംഗതിയില് വൃത്യാസമുണ്ടെ 

കിലും, സേതുസ്താനം, രാമേശ്വരസന്ദശനം, ശ്രികാശിഗമനം, ഗംഗാ 

ജലം കൊണ്ടുവന്നു രാമനാഥന്നഭിഷേകം, എന്നീ പ്രവൃത്തിക൦ം പാപ 

ങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച പരമഗതി നല്കുവാന് മതിയായവയാണെന്നുറ 

പിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് . 
വ്വ. 

5. കൃതാനിപ്രഥമേനാഹ്നാ യോജനാനി ചതുര്ദ്ദശ 

ദ്വിതിയേന തഥാചാഫാ യോജനാനിതുവിംശതിഃ 

6. തൃതീയേന തഥാചാഫ്നാ യോജനാന്യേകവിംശതി 

ചതുത്വഥേന തഥാ.ചാഫാ ദ്വാവിംശതിരിതിശ്രതം 

7. പഞ്ചമേനതൂയോ വിംശദ്ധ്യോജനാനിസമന്തത. 

ബബസ്ധഡസാഗരേസേതും നലോ വാനരസത്ത മ, 

പ്രഥഴമന അഹാടപ്രഥമദിവസംകൊണ്ടു, ചതുദ്ൂശയോജനാനിടപതി 

നാലു യോജനകംം, കൃതാനിട ചെയ്യപ്പെട്ടു, ദവിതിയേന അഹാകരണ്ടാ 

മത്തെ ദിവസംകൊണ്ട്, തഥാ വിംശതി യോജനാനിട അപ്രകാരം ഇ 

രുപതു യോജനകളും, തൃതിയേന അഫാടമൂന്നാമത്തെ ദിവസംകെഠ 
ണ്ടു, ഏക വിംശതിഭ യോജനാനിട ഇരുപത്തൊന്നു യോജനകളും, ച 
തുത്ഥേന “ആഹ്നാട നാലാമത്തെ ദിവസംകൊണ്ട്, ദവാവിംശതിട ഇതി 
ശതം ഇരുപൂത്തിരണ്ടുയോജനകളുമെന്നു കേംക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ 
ഞ്ചമേന അഹാട അഞ്ചാമത്തെ ദിവസംകൊണ്ടു, വിംശത് യോജനാ 
നിട ഇരുപതു യോജനകളൂം, വാനരസത്തമഃ നലഭടവാനരന്മാരില് 
ശ്രേഷ്ഠനായ നക൯, സാഗരേ സമന്തതഃ സമുദ്രത്തില് നീളെ, സേതും 
ബബന്ധംകസേതു ബന്ധി ച. 

വാനരന്മാരില് ത്രേഷ്ഠനായ നകൂ൯ അഞ്ചുദിവസംകൊണ്ട് സമു 
ദ്ത്തിന്െറ അററംവരേ __ ലങ്കവരേ._സേതുബന്ധനം ചെയവെന്നറി 
യുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പതിനാലുയോജന ബന്ധിച്ചു. രണ്ടാം ദി 
വസം ഇരുപതും, മൂന്നാം ദിവസം ഇരുപത്തൊന്നും, നാലാംദിവസം 
ഇരുപത്തിരണ്ടം അഞ്ചാം ദിവസം ഇരു പത്തിമുന്നും യോജനപീതം 
പ്രവൃത്തി നടത്തി സേതുബന്ധം പൂത്തിയാക്കി 

സേതുവിനെറ വിസ്കാരാദിവിഷയത്തെ വാല്പീകി കുറെക്ര്ടെ സനു 
നി 

! 
| 
| 

ചി ലം ലര ച് റയ. നി യി ്ലൃമാശ്ക യിരിക്കുന്നതിനെ ഗുവടെ കാണഷക്കാം. 



ട് 
റ അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഡുദ്ധകാണ്ഡം 

%% [ക് ി ദശയോജന പിസ്സീ ടൂ്ുമായതം ശതയോജനം. ൂ 
നലശ്ചക്രേമഹാഡസേതും മഭ്മയേനദനദീപതേഃ 

ദശയോജനവിസ്താരാ സാ വീഥി തത്ര സാഗരേ 

വിസസാരോഷ്ണണുഗേകാലേ മഹാഭ്ര ഇവവായുനാ.?? 

സേതുവിസ്കാരം പത്തുയോജന, നീളം തൂ൨യോജന, നദികളും 
നദങ്ങളും നിരന്തരം വന്നണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രത്തില് നളന് 

ആ വമ്പിച്ച സേതുബന്ധിച്ചുറപ്പിച്ചു. വഷകാലത്തില് വായു ആകാ 

ശത്തില് മേഘത്തെ പ്രസരിപ്പികകന്നതുപോലെ സമുദ്രത്തില് പത്തു 

യോജന വിസ്താരമുകുള ആ വീഥിയെ നളന് വിസ്തരിച്ചു. 

സേതുബന്ധം ആരംഭിച്ചു ദിഗ് ഭാഗത്തേയും, വാല്ലീകി! നമ്മക്െ 

ധരിപ്പിക്കുന്നു. ളു 

ക്രലേരൂത്തരആരബ്ലോ ലങക്കാക്രലേ പ്രതിഷ്ഠിതഃ 

സാഗരസ്യൈഷസീമന്തശ്ചിതരൂപോവൃദ്ൃശ്ൃത. 

സമദ്രത്തിന്െറ വടക്കേ കരെയില് ന്ന്നുതുടങ്ങി ലങ്കാതീരത്തില് 

സേയബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സമുദ്രത്തിന്െറ നട 

വില് വിചിതൂമായ ഈ വീഥി കാണപ്പെട്ട. (സീമന്തം മഭ്ധ്യരേഖ) 

9. തേനൈവജഗ് മുഃകപ്യോ യോജനാനാം ശതം തം 

അസംഖ്യതാഭ സു വലാദ്രിം രുരുധുഃപ്പവഗോത്തമാഃ 

കപ യ ടേകപികം, തേന ഏവം അതില്ക്രടെത്തന്നെ, യോജനാനാം 

ശതംനതൂ൨യോജന മൂരം, ദൂതം ജഗ് മുഭടവേഗം ഗമി, അസംഖ്്യാ 

താഭസംഖ്യയെ അതിക്രമിച്ച രിക്കുന്ന, പ്ലുവഗോത്തമാഭട വാനരമ്രേഷ്ട 

ന്മാര്, സുവേലാദ്രിം-സുവേലമെന്ന പല്ൃതത്തെ, രുരുധഃ ടരോധിച്ചയ, 

(രരുഹുഃ-കയറി എന്നും ഒരു പാഠമുണ്ട്.) 

ത, സേതൃബന്ധ ത്തില് ശ്രടെത്തന്നെ വാനരന്മാര ൬ത൨യോജന ജൂ 
[രി & ച [ടി] 

വഗത്തില് സഞ്ചരിച്ച ലദക്രാസമീപത്തിലെത്തി. ഫണ്ണി മതി 

വാനരവീരന്മാര് സുവേല പപ 
രം അതി 

ച്രാന്൯ കഴിയാത്തവിധം അത്രയധികമുള്ള 

വൃതത്തിനെറ മുകളില് കയവി അവിടെ അവരുടെ വാസമുറപ്പിച്ചു. ത്ത 

വഴിയില് ക്രടെ ലങ്കാനഗരിക്കുക്കു പോക്കുവരവിനെ വിരോധിച്ചു. യു ഗിയ്മിര ! റിഷി 
ഭഥാരംഭത്തിനെറ പുധ്വാംഗമായ മാര്ഗ്ഗുനിരോധത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കു 

നന. വാഭികി പഠയുന്നതു സു പലപവ്യതത്തില് ആദ്യം രാമലക്കൂണ 
11൦ നി! ! നി രി 

മാർ കയറി. അനന്തരം വാനര മാര കയറിയെന്നാണ് . 



മൂന്നാം സര്ഗ്ഗം 00 

തതഭകപിഗണാഃ സ്വേ സമാവൃത്യത്രിയോജനം 

ആരോഹന്ത സുവേലത്തു പ്പവന്തോദക്ഷിണാമുഖാഃ 

തേവായുവേഗാഃപ്പവഗാസ്തം ഗിരിം ഗിരിചാരിണഃ 

അദ്ധ്യാരോഹന്ത ശതശഃ സുവേലം യത്രരാഘവഃ. 

അനന്തരം സ്വിന്മാരായ വാനരന്മാരും മൂന്നുയോജന സമനിരപ്പില് 

വാപിച്ചുംകൊണ്ടു” തെക്കോട്ടു സഞ്ചരിച്ച വായുവേഗത്തില് പാഞ്ഞും 

കൊണ്ടു് ന സുവേല പല്വതത്തില് കയറി. അവിടെ ശ്രീരാമനിരിക്കു 

ന്നുണ്ടു്, എന്നു പഠത്ഞിരിക്കയാല് മുമ്പില് രാമന് കയറി എന്നു സൂചി 

പ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. രാഘവന് എന്ന പടത്താല് ലക്ഷ്മൂണനേയും ധരിക്കാം. 

0. ആരുഹ്വമാരുതിം രാമോ ലക്ഷ്മണോപ്പംഗദം തഥാ 
ദിദൂക്ഷ,രാഘവോ ലങ്കാമാരുരോഹാചലംമഹത് 

ി 

ലങ്കാം ലങ്കയെ, ദിദ്ൂ ഷം ദശിപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്ന, രാമഭ ലക്ഷ്കൂണഴ അ 

പിട രാമനും ലക്ഷ്മണനും, മാരുതിം അംഗദം അപ്പി മാരുതിയേയും 

അംഗദനേയും, ആരുഹ്ൃം ആരോഹണംചെയ്യിട്ടു്, മഹത് അചലം 

മഹത്തായ: പവ്വൃതത്തെ, ആരുരോഹം.ആരോഹണകംചെയ്യൂ. 

ലങ്കാനഗരിയെ നന്നായിക്കാ്മാന്൯ ആഗ്രഹമുകൂള രാമനും ലക്ഷ്് 

ണനം, ക്രമത്തില്, ഹനുമാനേറയും അംഗദനേറയും ചുമലിലിരുന്നും 

കൊണ്ട് മഹത്തായ സുവേലപധ്ൃതത്തിന്െറ മുകളില് കയറി. 

ഹനുമാനെറയും അംഗദന്േറയും തോഴ്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട്” രാമല 
ക്ഷ്യണന്മാര് പവ്ൃതത്തില് കയറിയെന്നു വാല്ലീകി പറയുന്നില്ല. ഇത്രമാ 
തമേ പറയുന്നുള്ള:__ 

“രാമഭസുവേലം വാസായ ചിതൂസാനുമുപാഗമത് 
ഏഡ്യതോലക്ഷ്ണശ്ചൈവമന്വഗച്ഛതല് സമാഹിതഃ 
സശരം ചാപമുദ്യമ്യസുമഹല് ഭീമവിക്രമഃ 
അന്വാരോഹച്ചസുഗ്രീവഃ സാമാതൃഭ സവിഭീഷണഃ 
ഹന്ുമാനംഗദോമൈന്ദോ നീിലോ രും: 
ഗയോ ഗവാക്ഷോഗവയട ശരഭോഗന്ധമാദന* 

വിചിത്ര രസാനുക്കളോടുക്രടിയ സുവേലപപ്ൃതത്തില് പസി വാനാ ിഡ്ല, 3) 
ങടു' രാമന് അതിനെ പ്രാപിച്ച. പിന്നാലെ ലക്ഷ്മണനും ശ്രദ്ധായയക്ത 

൫ മിയായ സഗീവാ; 0 മന്ത്രിമാ 
വിഭീഷണനോടുംക്രടെ മഹത്തായ പി 
ലെ കയറി. വ 

നായി സഞ്ചരിച്ചു. മഹാപരാക 
ാരോട്ട., 

മമ്പും ധ ി ച്ചുകൊണ്ട് പിന്നാ 
01൭ ധാനമ റ 

വ്വ 
യ ഹനുമാ൯, അംഗദന്, മൈനന് നീലന്, ദവിപ്പി 



1000 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം, 

ദന, ഗയന, ഗവാക്ഷന൯, ഗവയന്൯, ശരഭന്, ഗന്ധമാദനന് എന്ന 
വാനരന്മാരും സഞ്ചരിച്ചു. ഹനുമാ൯ധം അംഗദന്ം വേറെ സഞ്ചരിച്ച 
തായി കാണിച്ചിരിക്കയാല് ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മൂണനും അവരുടെ തോ 

റ ] & 

ലിലിരുന്നുവെന്ന് വാല്ലീകി പറയുന്നില്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. 

10. ദുഷ്വാലത്കാം സുവിസ്ലീരണാം നാനാചിതൂധ്വജാകുലാം 

ചിതൂപ്രാസാദസംബാധാം സ്വഴ്ണ്ണുപ്രാകാരതോരണാം 
ത] 

പിരി ഖാഭിടശതഷ്ലിഭി സംക്രമൈശ്ചവിരാജിതാം 

പ്രാസാദോപരിവിഷ്ലിണ്ണുപ്രദേശേ ദശകന്ധരഃ 

]9. മന്ര്രിഭിഃസഹിതോ വീരൈഃ കിരിടദശകോജ്ജവലഭ 

നീലാദ്രിശിഖരാകാരഃ കാലമേഘസമപ്രഭഃ 

19. രത്ാദണ്ഡൈഃ സിതച്ഛത്രൈരനേകൈടഃ പരിശോഭിതഃ 

റി ബദ്ധോമുക്കനോരാമേണവൈത്തുകഴ 

14. വാനരൈസ്ലാഡിതഴ സമൃഥശാനനമുപാഗതടഭ 

പ്രഹസ൯ രാവണഭഃപ്രാഹ പീഡിതഃ കിംപരൈഃശുക! 

സുവിഡ്ലി രണാം അതിവിഡ്യാരമുക്ടതും, നാനാ ചിത്രധ്വജാകുലാംടബ 

ഹുവിധവങ്ണുത്തിലുക്ഷ ഡ്വജങ്ങം ( കൊടിക്ടറക൦ം) നിറഞ്ഞതും, ചി 

തൂപ്രാസാദസംബാധാം വിചിത്രങ്ങളായ പ്രാസാദങ്ങഠം തിങ്ങിയിരി 

ക്കുന്നതും, സ. ഭുപ്രാകറരതോരണാംടസ്വണ്ണുമതില് ചുക്ക ഗോ 

യതും പരിഖാഭിഃടകിടങ്ങുകളാലും, ശതഷ്ടിഭിഭ_ശ 
പുരങ്ങളോടുക്രടി 

പിരാജിതാംശോഭി 
തഘ്ലികകെന്നു പറയപ്പെടുന്ന അല യധങ്ങളാലും, 

ക്കന്നതൃമായം ലങ്കാം ൫ വാട ലങ്കയെ കണ്ടിട്ടു  പ്രാസാദോപരിടപ്രാ 

പശ _വിസ്യാരമുള്ള സ്ഥല 
സാദത്തിനെറ മുകില്, 

2 ശ്ിമാടുക്രടിയ 
ത്തില്, വീരൈഃമന്രരിഭിഃസം: രര

 

ശകോജജപലദ പത്തു ചിരീടങ്ങംകൊണ്ടുജ്പലിക്കുന്ന വനും, കിരിടദ 
ഥ 

ശിഖരംപോലിരിക്കുന്ന 
വന൯൦൭ നീലാദ്രിശി ഖരാകാരഃനിലമ

ലയുടെ 

ക തിയോടുക്രടിയവനം, കാലമേഘസമപ്രഭഃ ആമു 

ന്െറ പ്രഭപോലെയിരിക്കുന്ന പ്രഭയോടുക്രട ടിയവനം, രത്സദണ്ഡൈടട 
സിതലച്ലു അനേകൈഴം അനേകങ്ങളായ, 

രാതി, പരിശോഭിതഭകനാലുഭാഗത്തും ശ
ോ 

_ വഷകാലമേഘത്തി 

രഅപ്പിടികളേ ാടുക്രടിയം 

കതെ _വെണ്കൊറമക്കുടക 3 

ാം ഭശകന്ധരഃചരാവണന്, ഏതസ്ത്ിന് അന്തരേ-ഈ 
ഭയ്യ മുട വനുമായ, 

വസരത്തില്, ബദ്ധഃശമകഴ_ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ശുകന്. രാമേണ മക്ത$ട 

സമ്യക്: വ 

ധാമനാല് മോചക്കപ്പെട്ട്, വാനമൈ ച വാനരന്മാരാല്, 
ി 

റ 



നാലാം സഗം 1001 ഗ് 

ല് നം _രാവണനെ ഡിതഃം.അധികം താഡിക്കപ്പെട്ടവനാഷിട്ട', ദശാനനംടരാവണഃ പം ക ദ. എന് ച് റ ് ദ ു ഉപാഗതഭം ഉപഗമിച്ച, പ്രഹസന് രാവണഃടപ്രഹസിച്ച രാവണന, ടി 

൫ പ്രാഹംപഠഞ്ഞു, തരക! അല്ലെയോ ശ്രകം, പരൈഃ പിഡിതഃകിംശ 

ര്ൂക്കളാല്ല് പീഡിക്കപ്പെട്ടവോ. 

സുപേലമെന്ന പമ്യതത്തിന്െറ ശിഖരത്തില് കയറിയ രാമന് 

നോക്കി ലങ്കാപുരിയെക്കണ്ടു. അതിവിസ്ലാരമക്ള വമ്പിച്ചൊരു പട്ടണം. 

അനേകവിധ നിറത്തിലുക്ള കൊടിക്രറകഠം ഡ്യുങ്ങും പഠക്കുന്നു. വിചി 

തശില്ലപേലക൦ംകൊണ്ട് മനോഹരങ്ങളായ പ്രാസാദങ്ങം തിങ്ങിയി 

രിക്കുന്നു. സ്വണ്ണ്ൂമതില് ചുറ൨കഴ്ടള്ള ഗോപൂരങ്ങം പ്രാസാദങ്ങളുടെ 

മു൯ഭാഗത്തുയനു കാണുന്നുണ്ട്. പട്ടണത്തിനെ ചുററിക്കിടക്കുന്ന കിട 

ങ്ങുകളും അവിടവിടെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശതഘ്ലികളെന്നു പഠയപ്പെടു 

ന്ന ആയുയധവിശേഷങ്ങളും, സഞ്ചരിപ്പാനുള്ള വീഥികളും പട്ടണത്തെ 

വിശേഷമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ലങ്കയിലെ ഒരു മാജി 
കമേല് വിസ്താരമധികമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തില് രാവണനിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
പത്തുമുഖം. ഓരോ ശിരസ്സിലും ഓരോ രത്ധകിരീടം. നാലുഭാഗത്തും വീ 
രന്മാരായ മന്ര്രിമാ൪. നീലമലയുടെ കൊടിമുടിപോലിരിക്കുന്ന ശരീരം. 
മഴക്കാലത്തെ മേഘംപോലെ കവത്തിരുണ്ട നിറം. രതപ്പിടികളുകുള 
അനേകം വെണുകൊററക്കുടക൦ം നാലുഭാഗത്തും വിളങ്ങുന്നു. ഇങ്ങി 
നെ യിരിക്കുന്ന രാവണനേയും ശ്രീരാമന് കണ്ടു. ഈ സമയത്തില് ബ 
ന്ധനത്തില്നിന്നു രാമനാല് മോചിക്കപ്പെട്ടവനും വാനരന്മാരുടെ ത 
ല്യകൊണ്ടു തളന്നവനുമായ ശ്രകനെന്ന രാക്ഷസന് രാവണസമീപത്തു 
വന്നു. കണ്ട ഉടനെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു രാവണന് ശ്രകനെഠ പാരവശ്യം 
കണ്ടു ചോദിച്ചു “എന്താ ത്തുക! ശത്രക്കഠം നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുവോ??? 
എന്ന്. 

12. രാവണസ്ൃയ വചഭശ്രത്വാ തുൂകോ വചനമബ്ബവിത് 
സാഗരയ്യ്യോത്തരേതീര്ര്ബേവം തേ വചനംയഥാ 

10. തത ഉല്പ്പംതൃകപയോ ഗൃഹീത്വാ മാം ക്ഷണാത്തതം 
മുഷ്ണിഭിന്നഖദന്തൈശ്ച ഹന്തും ലോപ് തും പ്രചക്രമഃ 

1/. തതോമാം രാമരക്ഷേതി കോശന്തം രഡുപുംഗവഃ 
വിസ്തജ്യതാമിതിപ്രാഹ വിസ്തഷ്ലോഹം കപീശ_രൈഃ 
തതോഹമാഗതോഭിത്യാദു്്വാതദ്വാനരംബലം. 

രാവണസ്വകരാവ; ക ൂ ക 
ലൂടരാവണനെറ, വചഭശ്രത്വാ-വചസ്സിനെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, ശര 



1109 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം, 

കടം ശുക൯, വചനം അബ്ബവീത് - വചനത്തെപറഞ്ഞു, സാ 

ഗരസയം സമുദ്രത്തിന്െറ, ഉത്തരേതീരേട വടക്കേക്കരയില്, തേ വച 

നം അങ്ങയുടെ വചനത്തെ, യഥാ അബ്രുവം ഞാന് യഥാത്ഥമായ്ക്ുറ 

ഞ്ഞു, തതഃ കപയഃം അനന്തരം കപികം, ക്ഷണാല് ഉല്പ്പ,ത്യം ക്ഷ 

ണത്തില് മേല്ലോട്ടു ചാട്ട്, മാം ഗൃഹീത്വാ-എന്നെ ഗ്രഹിച്ചിട്ട്, മു 

ഷ്ടരിഭിഃ _മുഷ്ടികഠംകൊണ്ട്, ഹന്തും-ഹനിീപ്പാനായ്യലൊണ്ടെം, നഖദ 

ന്തൈഃ_നഖങ്ങ൦ംകൊണ്ടും ദന്തങ്ങംകൊണ്ടും, ലോപ് തും ചകമുറിപ്പെ 

ടുത്തുവാനംയ പ്രചക്രമുഃപ്രക്രമിച്ചും തതഃ അനന്തരം, രാമ! മാം 

രക്ഷ അല്ലെയോ രാമ എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും, ഇതി ക്രോശന്തം മാം 

എന്നു നിലവിളിക്കുന്ന എന്നെ, വിസ്തജ്യതാം ഇതിടവിടുവിനെന്ന്, ര 

ഫുപുംഗവഃ പ്രാഹംരഘുത്രേഷ്ഠന് പറഞ്ഞു, കപിശ്വരൈഃവാനരാ 

ധിപന്മാരാല്, അഹം വിസ്ൃഷ്ടഃടഞാ൯ വിടപ്പെട്ടു, തതഭ അഹം അന 

ന്തരം ഞാന്, തല് വാനരം ബലം-ആ വാനരസൈന്ൃത്തെ, ഭീത്യാ 

ദൃഷ്വാ ആഗതം ഭീതിയോടുക്രടെ ദരിച്ചിട്ടാഗമിച്ച. 

രാവണവാക്യംകേട്ട ശുകനിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:__സമുദ്രത്തി 

ന്റെ വടക്കേക്കരയില് പ്രവേശിച്ച ഞാ൯ അങ്ങുന്ന് പറഞ്ഞു 

തിനെ ശരിയായറിയിച്ച. അപ്പോഴക്കു വാനരന്മാരതിവേഗത്തില് കു 

തിച്ചുചാടി ആ കാശത്തിലെത്തിയെന്നെപ്പിടിച്ചു കൈകഠം മടക്കിയിടി 

ക്കവാനും, നഖങ്ങംകൊണ്ടും പല്ലുകംകൊണ്ടും മാന്തിയും കടിച്ചും മു 

റിപ്പെടുത്തുവാനും, തുടങ്ങി. അപ്പോം ഞാന് “രാമ! രക്ഷിക്കേണമേ? 

യെന്നു നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു. ഉടനെ ധമ്മിഷ്ഠനായ രഘുവ 

ര൯ എന്നെ വിട്ടയപ്പാന് കല്ലിച്ചു. വാനരവീരന്മാര് വിട്ടയച്ചു. ആ 

വാനരസൈസ്പയത്തെ ഭയത്തോടുക്രടെ നോക്കിയ ഞോനവിടം വിട്ടിതാ 

വന്നിരിക്കുന്നു. ശത്രുക്കളിലും രാമന കാരുണ്യമുളളവനാണെന്ന് ശ്രകനും 

സുചിപ്പിച്ച. 

19. രാക്ഷസാനാം ബലൌവഘസ്ധ വാനരേവദ്രബലസ്വച 

മമനതയോര്വിദ്യതേസന്ധിദ്ദേ
വദാനവയോരിവ. 

രാക്ഷസാനാംടരാക്ഷസന്മാരുടെ, 
ബലെലൌഘസ്വ-സൈന്സമൂഹത്തി 

ന്നും, വാനരേദ്രബലസ്യ ച വാനരേന്ദ്രസൈസ്മൃത്തിന്നും, ദേവദാനവ 

യോ ഇവംദേവന്മാക്കം ദാനവന്മാക്കമെന്നപോലെ, 
ഏതരയോംഇ 

ലെ 
പേക്ടംയ സന്ധിഭംയോജിപ്പു്, ന വിദ്യതെം ഉണ്ടാകയില്ല. 

സൈന്യങ്ങറാക്കു ത വര രണ്ട 

രാക്ഷസന്മാരുടേയും, 
വാനരന്മാരുടേയഡും, 

മില്, ദേവന്മാരുടെയും അസരന്മാരുടെയും സൈസ്പങ്ങംക്കു തമ്മി 

ച്ചു 
റ 
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ചെന്നപോലെ സന്ധി സംഭവിക്കുകയില്ല. യുദ്ധംതന്നെ പയ്യവസാന 

ഫല. 

19. പുരപ്പാകാരമായാന്തി ക്ഷിപ്രമേകതരംകുരു 
[ഴി] 

സീതാംവാസ്പ്നൈ പ്രയച്ഛ്ലാശ്ര യുദ്ധം വാ ടീയതാംപ്രഭോ. 

പുരപ്രാകാരം-പുരത്തിന്െറ പ്രാകാരത്തെ, ആയാന്ത ടം ആഗമിക്കുന്നു, 
ടം. 

ക്ഷിപ്രം വേഗം, ഏകതരംകുരുടരണ്ടിലൊന്നു ചെയ്യാലും, പ്രഭോ:ടഅ 
ദ ടൂ 

ല്ലെയോ പ്രഭയായുക്ളോവേ! അസ്കൈടഇവന്നായ്യൊണ്ടെ , സീതാംടസീ 

ത്൭യ, ആ ശുപ്രയച്ഛൃവാടവേഗം നല്കുകയോ, യൃദ്ധംദീയതാംവാകയു 

ദധം നല്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യാലും. 

അല്യോ പ്രഭവായുക്ഷലോവേ! വാനധസൈസ്പയം പട്ടണത്തിന്െറ 
്പ 

മതില്വരേ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. രണ്ടിലൊന്നു വേഗം ചെയ്യേണം. ഒ 

ന്നോ സീതയെ രാമന്നു കൊടുക്കുക. അല്ലെത്കില് യുദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങുക. 

20. മാമാഹരാമസ്ത്രംബ്രുഹി രാവണം മദ്വചട ശതക! 

യല്ബലംചസമാതശ്രിത്യ സിതാംമേഹൃതവാനസി 

തദൂശയ യഥാകാമം സസൈന്പഭ സഹബാന്ധവഃ. 

രാമഃകരാമ൯, മാം ആഹംഎന്നോടു പറഞ്ഞു, ശുക! അല്ലെയോ 

ശുക! ത്വം, മദ്വചടം നീ എന്െറ വചസ്സിനെ_വാക്കിനെ, രാവണം 
ബ്രുഹി-രാവണനോടു പറത്ഞൊലും, യല്ബലം യാതൊരു ബലത്തെ, 
സമാത്രിതൃ- സമാശ്രയിച്ചിട്ടു്, മേസീതാം-എനെറ സീതയെ, ഹൃത 
വാ൯ അസി നീയപഹരിച്ചവോ, സസൈന്ൃഃ- സൈന്ൃത്തോടു കരടി 

യവനും, സഹബാന്ധവഃട ബന്ധുക്കളോടു ക്രടിയപനുമായിട്ട്', യഥാ 
കാമം ഇഷ്ടംപോലെ, തത് _അതിനെ, ദരയംദശിപ്പിച്ചാലും. 

വിട്ടയച്ച സമയം രാമന് എന്നോടു പറഞ്ഞു:__ഹേ ശക! 
്ി 

'എനെറ ഈ വാക്കിനെ രാവണനോടു പറയുക. നീ യാതൊരു ബ 
ലമുണ്ടെന്ന വിചാരത്താല് എന്െറ സീതയെ അപ്പഹരിചപോ ആആ 

ധി 

ബലത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ, സൈന്ൃത്തോടും ബന്ധുക്കളോടും ക്രുടിയ 
വനായിട്ടു കാട്ടിയാലും. 

ക 
21. ശ്വഭ കാലേ നഗരിംലങ്കാം സപ്രാകാരാംസതോരണാം 

ലി 

രാക്ഷസംചബലംപശ്യ ശരൈര്വിധ്വംസിതംമയാ. 
% 
ശ്വട ഛാലേം നാമെ പ്രാതട കാലത്തില്, ന്വപ്രാകാരാം ടപ്രാകാര€ ലു 

തോടു (മതില്) ശ്രടിയും, സതോരണാംം-തോരണങ്ങളോട്ട് (ഗോപു 
രം) ക്രടിയുമിരിക്കുന്ന, ലങ്കാംനഗരീിംടലങ്കാനഗരിയേയ്യം. രാക്ഷസംച 



1004 അഭധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ബലം ടരാക്ഷസസൈന്ൃൃത്തേയും, ശരൈഃ ശരങ്ങംകൊണ്ടു, മയാ 
വിധ്വംസിതംപശ്യം-എന്നാല് വിധ്വംസിക്കപ്പെട്ടതായിടട് കണ്ടു 

് , കൊഠാംക! ളി 

നാമെ രാവിലെ നിന്െറ ലങ്കാപട്ടണവും അതിലെ മതിലുകളും 
ഗോപുരങ്ങളും രാക്ഷസസൈസന്യവും എന്നാല് ശരങ്ങംകൊളട്ട്ട് പിള 
ക്രപ്പെട്ടതായിട്ടു കണ്ടുകൊഴംക. 

22. ഷോരരോഷമഹംമോക്ഷേ) ബലം ധാരയ രാവണ! 

ഇത്യുക്ത്വോപരരാമാഥ രാമഴ കലലോചനഃ 

ഘോരരോഷം ഘോരമായ രോഷത്തോടുക്രടിയ ബലംബലത്തെ, 

അഹം മോക്ഷേഷ്യം ഞാ൯മോചിക്കും,രാവണ'!ട അല്ലെയോ രാവണബ്,ധാ 

രയ ധരിച്ചാലും, ഇതി ഉ കത്വാടഇപ്പകാരം പറഞ്ഞിട്ട്, കമലചോച 

നഃ രാമഃഭ_താമരസാക്ഷനായ രാമ൯, അഥ ഉപരരാമടഅനന്തരം ഉപ 

രമിച്ചു. 
ഭയങ്കരമായ കോപത്തേ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായ എനെറ ബല 

ത്തെ ഞാന് നിന്െറ നേക്പെയോഗിക്കുന്നുണ്ട് . നീയതിനെ താങ്ങി 

കൊഠംക്? എന്നു പറത്തെ പുണ്ഡരീകാക്ഷനായ രാമന് വിരമിച്ച. 

28. ഏകസ്ഥാനഗതായത ലത്വാരഃ പുരുഷഷഭാഃ. 

ശ്രീരാമോ ലക്ഷ്മണശ്ചൈവ സുഗ്രീവശ്ച വിഭീഷണ 

94. ഏതഏവസമത്ഥാസ്ലേ ലക്കം നാശയിതും പ്രഭോ! 

ഉല്പാട്ഭസ്തീകരണേ സമ്വേതിഷ്ടന്ത്രവാനരാഃ. 

ശ്രീരാമഃ ശ്രീരാമനും, ലക്ഷ്മണ ചംടലക്ഷ്മണയം, സഗ്രീവഃചംസൃഗ്രീവ 

പുരുഷഷഭാഭ ചത്വാരഃട പുരുഷ 

ശ്രേഷ്ണന്മാരായ നാലുപേര, യത്ൂടയാതൊരേടത്തുണ്ടോ, ഏതേ ഏവട 

_ ഫേ സ്വാമിന്, തേ ലങ്കാംട അങ്ങയുടെ ലങ്കയെ 
ഇവര്തന്നെ; പ്രഭോ! 

ല്പാട്യയ ഭസ്കരണേട 
നാശയിതുംനശിപ്പിയ്മവാനായ്യെ്ടാണ്ടും, 5 ച ഭസ്ത്് 

ി 

ഉല്പാടനം ചെയ്യൂ ഭസ്തമാക്കുവാനും, സമത്ഥാഃസമത്ഥന്മാര, സവേ 

വാനരാഃ എല്ലാ വാനരന്മാരും, തിഷ്ടന്തു 

ഹേ സ്വാമിന്, പുരുഷപുംഗവന്മാരായ, 
9 

നന നാലുപേര് ഒത്തൊരുമിച്ചു” ഏതു സം 
ഠ [രി 

കടെ ലങ്കയെ തല കീഴായ് മറിച്ചു് ചു 

തരം മതിയായവരാകു 

നും, വിഭീഷണ ചംവിഭീഷണനും, 

_ ഇരിക്കട്ടെ, 

ശ്രീരാമന്, ലക്ഷ്മണന്, 

സഗ്ഗീപന്, പിഭീഷണന് എ 

ഘത്തില് നില്ലുന്നുവോ അഞങ്ങ്യു 

ളി റ നാലപേര് മാ 
ട്ടഭസ്തമാക്കി നശിപ്പുിക്കുവാ൯ ആ ലു 

നനു. ബാക്കിയുള്ള വാനരന്മാരെല്ലാം സ്വസ്ഥന്മാരായിരുന്നുകൊക്കൂട്
ടെ 

ഒട്ട.  തസ്വയാദൃഗ് ബലം ദൂഷ്ടം രൂപ 

വധിഷ്യതിപൂരം സവ്ൃമേ കസ്തിഷ്ഠനതു തേര 
പ്രഹരണാനി ൧ 
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തസ്വ-അവനെറ, യാദ്ടക്രൂപം-യാതൊരു വിധത്തിലുക്ള രൂപവും, 

ബലം ബലവും, പ്രഹ൪രണാനിച-ആയ്ധങ്ങളും, ദൂഷ്ടംടകാണപ്പെട്ടു 

വോ, ഏകട- ഒരുവന്, സവ്യം പുരംംസകലമായ പുരത്തെ, വധിഷ്യയ 

തിടവധിക്കും, തേരൂയഃ തഷ്ടത്തു- ആ മൂന്നുപേര് ഇരിക്കട്ടെ. 

അത്രതന്നെ വേണ്ട, ഞാന് കണ്ടതായ രാമനെറ ആകൃതിയും, 
ബലവും, ആയുധങ്ങളും, ആലോചിക്കുമ്പോഠം അങ്ങയുടെ പട്ടണത്തെ 

മുഴവന് നശിപ്പിക്കുവാന് ആ ഏകന്തന്നെ സമത്ഥനാകുന്നു, ലക്ഷ്മ 

ണന് മുതലായ മറ മൂന്നുപേരും സ്വസ്ഥന്മാരായിരുന്നുകൊക്ളട്ടെ, എ 

ന്നാണെനക്കു തോന്നുന്നതു്. അങ്ങിനെയിരിക്കേ പുരുഷകേസരികകായ 
നാലുപേര ഒരുമിച്ചു നില്ല്ലന്ന സൈസന്മൃത്തോട്' അങ്ങയെ “പ്യാലെയുമുലു 
വര് യുദ്ധത്തിന്നു പരിശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടെന്തൊരു ഗുണമാണുണ്ടാ 
വാ൯ പോകുന്നതെന്നു വാക്യ്യസാരം. 

ഈ സാരത്തെത്തന്നെ വാല്ലീകിയും വെളിപ്പെടു ത്തുന്നു :__ 
ഏകസ്ഥാനഗതായതര ചത്വാരസ്നേമഹാബലാഴ 
ലോകപാലസമാഭ വീരാഃ കൃതാസ്ത്രാ ദുഡ്ധവികരമാഃ 
രാമോദാശരഥിഃ ശ്രീമാംല്ലക്ഷ്യണശ്ച മഹാബല 
സഗ്രീവശ്ച മഹാതേജാസ്തവഭ്രാതാ വിഭീഷണ. 
ഏതേശക്താഃ പുരീംലങ്കാം സപ്രാകാരാംസതോരമ്ാം 
ഉല്പുട്ലുസംക്രാമയിതും സര്ദ്വേതിഷ്ഠന്തു ത വാനുരാഭ. 

ഇന്ദ്രാദിലോകപാലന്മാക്ക സദ്ദശന്മാരും, അസ്സ്രവില്യ നന്നായഭ്യ 
സിച്ചവരും, ഉറച്ച പരാക്രമമുകുള വരുമാ വീരപുരു; ഷന്മാര്, ദശരഥ 
പുത്ൂനായ രാമന്, വീരശ്രീയുടെ ലീലാരംഗമായ ശ്രീമാന് ലക്ഷ്മണന് 
മഹാതേജസ്വിയായ സുഗ്രീവന്, അങ്ങയുടെ സം ഹാദരനായ ററ്ര്ലും 
ണന, എന്ന നാലുപേര് ഒരു സ്ഥാനത്തില് നില്ലൂന്നു. ഇവര് മതില് ചു കച്ചം ഗോപുരങ്ങളും ഉറംപ്പെടെയുള്ള ലങ്കാപുരിയെ പുഴക്കിരെ യട്ടത്തു 
മറേറതെങ്കിലും ം കൊണ്ടുപോയുറ, പ്പിക്കുവാന് ശക്തന്മാ 
രാകുന്നു. വാനരന്മാര് ഒരു വേലയുമില്ലാതെ സ്വസ്ഥന്മാരായിരുന്നുകൊ 
മുട്ടെ. ഇതാണെറിക്കു തോന്നുന്നത്. 

20. പശ്യവാനരസേനാം താമസംഖ്യാതാം പ്രപൂരിതാം 
ഗര്ജന്തിവാനരാസ്തത്ര പശ്യപദൃതസന്നിഭാഃ. 
നശക്യാസ്ലേഗണയിതും പ്രാധാന്യേന വദാമി. 
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മരിരിക്കുന്നതുമായ, വാനരസേനാംവാനരസേനയെ, പശ്യ.കണ്ടാ 

ലും പയ്യൃതസന്നിഭാഭവാനരാഭട പവ്യൃതതുല്യന്മാരായ വാനരന്മാര്, ഗര്ജ 
ക റ ഗല ഷ്ട | സ്സ ്്ി കി ന്തിടഗര്ജിക്കുന്നു, ഗണയിതുംടഫണ്ണുവാനായ്യോണ്ട , തെ_അവര്, അ 

ശക്ഷ്യാഃ കഴിവുള്ള വല്ല, പ്രാധാന്യേനംപ്രധാനത്തെ അനുസരിച്ച്, 

തേ വദാമിം അങ്ങയോടു പറയാം. 

എണ്ണ്ണിത്തീക്കവാന് കഴിയാത്തവിധം ലങ്ക നിറയെ നില്ല്യന്ന ആ 

വാനരസൈന്ൃയത്തെ സൂക്ഷിച്ചനോക്കിയാലും. പവ്ൃതതുല്യന്മാരായ വാ 

നരന്മാര് ഉല്കടമദം സഹിക്കവയ്യാതെ, യുദ്ധോത്സാഹത്തെ പ്രകടി 

പ്പിച്ചുംകൊണ്ടെച്ചത്തില് അലധന്നു. അവരുടെ എണ്ണും ഏരുയെന്നു പ 

റവാന്൯ സാധിക്കയില്ല. അവരില് പ്രമാണികളെ ഞാനങ്ങയോട്ട പ 

യാം. 

ഉ'7. ഏഷയോഭിമുഖോലങ്കാം നദംസ്തലിഷ്കതിവാനരഴ 

യൂഥപാനാം സഹസ്പാഠാണാം ശതേനപരിവാരിതഴ 

സുഗ്ഗീപസേനാധിപതിന്നീലോ നാമാഗ്നിനന്ദനഃ 

ലങ്കാം അഭിമുഖ _.ലത്കക്കുനേരെ നോക്കുന്നവനും, നദ൯ ഗര്ജിക്കുന്ന 

വനും, സഹസ്പാണാം ശതേനയൂഥപാനാം നൂറായിരം സംഘനാഥ 

ന്മാരാല്ം പരിലാരിതഃ ചുറഠപ്പെട്ടവനുമായിട്ട്, യഃഭവാനരദ_യാതൊ 

രു വാനരന്, തിഷ്ടതിടനില്ലന്നുവോ, ഏഷട-ഇവന്, അഗ്നിനന്ദനഃ 

നീലഃനാമാ_അഗ്നിപുതരനം നീലനെന്നു പേരോടുക്രടിയവരനും, സുഗ്രീ 

വസേനാധിപതിഃ -സഗ്രീവന്െറ സൈന്പയാധിപനുമാകുന്നു. 

സംഘമുഖ്യന്മാരായ നൂറായിരം പേരാല് ചുററപ്പെട്ടും ലങ്കയുടെ 
ര്യ 

ശേക്ക നോക്കിനിന്നലവന്നവനുമായ ഇവന് അഗ്നിപുതനാകുന്നു. നീ 

ലഭനന്നവനെറ പേര്. ഇവനാണ്” സുഗ്രീവനെറ സല്യസൈന്യാധി 

ി പ൯. 

28. ഏഷപവ്ൃതതശൃംഗാഭഃ പത്മകീംജല്പസന്നിഭഃ 

സ്റ്രോടയത്ൃഭിസംരബ്ലോലാംഗൂലംച പുനഴപുനഴ 

യുവരാജോംഗദോ നാമ വാലിപുത്രോതിവീയുവാ൯ 

പല്ൃതശൃംഗാഭഃകപ്ൃതത്തിനെറ ശിഖരംപോലിരിക്കുന്നവനും, പത്മ 

ദിംജല്സന്നിഭഭട താമരകേസരംപോലിരിക്കുന്
ന നിറത്തോടുക്ര ടിയവ 

[7] [ച [ 

നം, അഭിസംരബ്ദുഭട അത്യന്തം കോധിച്ചിരിക്കുന്നവനുമായ, ഏഷ 

് ഡാടയതിടപിന്നെയുംപി 
ഇവന, ലാംഗൂലംവാലിനെ, പുനഃപുനഃ ടപ്പ്; യ്യു 

റയ 
ച് 

൭ [1 

ിപുത്രഃ യു; തൂ൯ അതിവ! 
ന്നെജും അടിക്കുന്നു, വാലിപുതരഭചവാല യുടെ പുതൂഡംം പി 
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വാന് അധികം പരാക്രമമുള്ളവനും, അംഗദഃനാമാ_ അംഗദനെന്നു 
പേരുള്ളവനുമായ, യുവരാജഴടയുവരാജാവാകുന്നു. 

പര്വതത്തിനെറ കൊടുമുടിപോലെ വമ്പിച്ച ശരീരവും താമര 
കേസരത്തിനെറ വര്ണവുമുള്ള ആ കാണുന്ന വാനരന് വാലിഷയടെ 
പുത്രനും മഹാ പരാക്രമശാലിയുമായ അംഗദനാണ്ട്.. വാനരരാജ്യത്തി 
ലെ യുവരാജാവാകുന്നു. 

29. യേനദ്ദഷ്ണാജനകജാ രാമസ്യാതിവ വല്ലഭാ 
ഹന്തമാനേഷവിഖ്യാതോ ഹതോയേനതവാത്ഥജട. 

ടയ റ് 
1 രാമസ്യ--രാമനെറ, അതിവവല്ലഭാജനകജാ_ ഏററവും പ്രിയയായ ജ 

നകപൂത്രി, യേനദ്ൃഷ്ാ_യാതൊരുവനാല് ദശിക്കപ്പെട്ടവോ, യേന. 
യാതൊരുവനാല്, തവആത്മജഃ_ അങ്ങയുടെ പുത്രന്, ഹതഃ_ഹനി 
ക്കപ്പെട്ടവോ, വിഖ്യാതഃ പ്രസിദ്ധനായ, ഹനുമാന് ഏഷടംഹനുമാ 
നിവന്. 

അതാ നില്ലൂന്നു നോക്കുക. ആ വാനരന് രാമനന്െറ പ്രാണപ്ചേ 
യസിയായ സീതയെ ഇവിടെ വന്നു കണ്ടവനും, അങ്ങയുടെ പ്രിയപു 
തനെ വധിച്ചുവനുമായ സുപ്രസിദ്ധഹനുമാനാകുന്നു. 

90. ശ്വേതോരജതസങ്കാശോ മഹാബുദ്ധിപരാക്രമഃ 
തുര്ണംസൃഗ്രീവമാഗമ്യ പുനര്ഗച്ചു തിവാനരഃ. 

സുഗ്രിവം- സുഗ്രീവനെ, ആഗമ്ൃ. ആഗധിച്ിട്ട്. പുനഃ ഗച്ഛ തിം മട 
ങ്ങിപ്പോകുന്നു, രജതസമ്കാശഃ_. ടം നിറമുള്ളവനും, മഹാ 
ത മഹാബ്ദദ്ധിയും പരാക്ര രരമവുമുള്ളവനാമായ, വാനരഃ_ 
വാനര൯, ശ്വേതഃ_ശ്വേതനാകുന്നു. 

സുഗ്രീവന്െറ സമീപത്തുവന്നുടനെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നവനും വെ 
ല് വളുത്ത നിറമുള്ളൂവനുമായ ആ വാനരന് മംറാ ബുദ്ധി മാനും പി ശ്വേതനാകുന്നു. 

91. യസ്ധതേവേഷസിംഹസമ്കാശഃ പാഷ്തത്യതുല്ല്ികമുഃ 
രംഭോനാമമഹാസത്വോ ലത്ധാം നാശയിതും ക്ഷമ 

സിംഹസങ്കാശഃ അതു ലവിക്രമഃ യഃ പശ്ൃതിടസിംഹതുല്യനും അസാധാ രണ പരാക്ര മമുള്ള വനുമായ യാതൊരുപന് നോക്കുന്നുവോ, മഹാ സ 
ത്വഃ രംഭഃ നാമ റ്രുഷടംമഹാബ്ലവാനായ രംഭ നെന്നു പേരായ [8] വന്, ലങ്കാം നാശയിതും ക്ഷമഃ_ ലയെ നശിപ്പിക്കുവാന് സമത്ഥന്. 

സിംഹമെന്നപോലെ ല ഇങ്ങോട്ടു നോക്കുന്ന മഹാ പരാക്രമിയയം മഹാ ബലവാനുമായ ഈ വാനരന്നു' രംഭനെന്നു പേര. ലകകുയെ 

പി 

നശി വ ധമവാന൯ ആവമ നാ രവ; ടി) മതിയ ാശ്ുറും 
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92. ഏഷപശ്യതിവൈലങക്കാം ദിധക്ഷന്നിവവാനരഃ 
ശരഭോ നാമരാമേന്ദ്ര! കോടിയൂഥപനായക 

രാജേന്ദ്ര! ഹേ രാജമ്രേഷ്ഠ!, ലങ്കാം ദിധക്ഷന് ഇവ പശ്വതി-ലങ്കയെ 
ദഹിപ്പിക്കുവറന് ഇച്ഛ്ലിക്കുന്നവനെന്നപോലെ നോക്കുന്നും ഏഷട വാ 
നരഃ ശരഭഭ നാമ കോടിയൂഥപപനായകഃ-ഈ വാനരന് ശരഭനെന്നു 
പേരുകൂഭവനും, കോടിസേനാനാഥന്മാരുടെ നായകനുമാകുന്നു. 

അതാ ഒരു വാനരന് ലങ്കയെ ദഹിപ്പിക്കുമാവ നോക്കുന്നില്ലെ 
യോ, ഹേ രാജേന്ദ്ര! ശരഭനെന്നു പേരായ അവന് കോടിസേനാനാഥ 
ന്മാരുടെ നായകനാകുന്നു. 

99. പനസതശ്ചമഹാവിീയ്യേം മൈന്മശ്ച ദ്വിവിദസ്തഥാ 

നലശ്ച സേതുകത്താസൌ വിശ്വകമ്മസുതോ ബലീ 

' അവന് പനസന്. മഹാപരാക്രമമുമ്ളന്. അടുത്തുള്ളുവന്൯ മൈ 

൭൯, ഇതരന് ദ്വിവിദന്, അന്ധന് നല൯. സേതുബന്ധംചെയ്യ അ 

വന് വിശ്വകമ്മാവിന്െറ പുത്രനും മഹാ ബലവാനുമാകുന്നു. 

34. വാനരാണാം വര്ണനേ വാ സംഖ്യാനേ വാ ക ഇരശ്വരഃ 

ശുരാഭ സര്വേ മഹാകായാ$ സര്വേ യുദ്ധാഭികാം ക്ഷിണഃ 

വാനരാണാം വര്ണനേചവാനരന്മാരുടെ വര്ണനത്തിങ്കലോ, സംഖ്യാ 

നേ വാകണക്കു നിശ്ചയിക്കുന്നതിലോ, ഈശ്വരഃ കടടസമത്ഥനു 

ആ൪?, സര്വേ ശുൂരാഃംഫ്ഠല്ലാവരും ശുൂരന്മാരും, മഹാകായാടടമഹ 

ത്തായ ശരീരമുമുമ വരും, യുഭ്ധാഭികാം ക്ഷിണഭട യുദ്ധത്തെ ആഗ്രഹിക്കു 

ന്നവരുമാകുന്നു. 

വാനരന്മാരുടെ പരാക്രമാദി ഗുണങ്ങളെ തികച്ചും പറയുവാനോ 

എത്തരസംഖ്യയാണെന്നു കണക്കാക്കുവാനോ ആക്ക സാധിക്കും? ആക്മം 
റ് 

യി മ്പി ശരീരമമ്മ വരും സാധിക്കുകയില്ല. എല്ലാവരും ശുരന്മാരും വമ്പിച്ച മു 

യുദ്ധത്തിന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. 

ടുട്ട. ശക്താഃ സര്വേ ചുര്ണയിതും ലങ്കാം രക്ഷോഗനണൈഭ സഹ 
് 

ഏതേഷാം ബലസംഖ്യാനം പ്രത്യേകം വട മിതേ ശൃണു. 

നട ക്യു [൪ ് &ു ലി 

രക്ഷോഗണൈ$ സഹചരക്ഷോഗണങ്ങമളേട$ രുടെ, ലത്കാം ചൃര൪ണയ 

യ പൊടിയാക്കുവാ൯, സര്വേ ശക്താഃട എല്ലാവരും ശക്ത 
ന) കേല:മ൭ 

ലു 

ട ബലത്ത്വനെറ തു 
ന്മാരാക്ന്നു, ഏതേഷാം ബലസംഖ്ല്ാനംകഇവരുമ 

_ ൦ മിചവെവേഠറെ ഞാ൯പഠയാംം ശൃണംകേട്ടാലം. 
൧൭യെ, പ്രത്യകം ൮ ൮൮ മിഷ വയധ്യുെ ഞാറ്റു ൨9) 
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ഇവരെല്ലാവരും, ഓരോരുത്തരായിട്ടുതന്നെ - ലങ്കയേയും അത 

ലെ സര്വരാക്ഷസന്മാരെയും പൊടിയാ ൧൭൮വാന് സാമത്വല്ൃമുള്ള വരാ 

കുന്നു. ഇവരിലോരോരുത്തരുടെയും സൈന്യം എത്രയത്യെയുണ്ടെന്നു 

ഞാന് വെവ്വേറെ അങ്ങയോടു പറയാം. കേട്ടകൊറംക. 

98. ഏഷാം കോടി സഹസ്പാണി നവപഞ്ചച സപ്പച 

തഥാ ശംഖസഹസ്പാണി തഥാര്ബൂദ ശതാനിച 

317. സുഗ്രീവ സചിവാനാം തേ ബലമേതല് പ്രകിര്തിതം 
[ അന്യേഷാംതു ബലം നാഹം വക്തും ശക്കതോസ്തി രാവണ! 

സുഗ്ഗീവസ ചിവാനാം ഏഷാം-സുഗ്രിവമന്ര്രിമാരായ ഇവരുടെ, ഏ 

തല്ബലംംഈ സൈസ്യം, യില് അന്നേഷാം 

ബലം ര ബലത്തെയാകട്ടെ, വക്തും അഹംന ശക്തഃ 

അസ്ിടപഠറവാന് ഞാന് കരു 9 ി 

നീലന്, അംഗദന്, ഹനുമാന്, ശ്വേത൯, രംഭന്, ശരഭന്, പന 

സന്, മൈന്ദന്, ദ്വിവിദന് എന്നിവരുടെ സൈന്യം ഇരുപത്തോരാ 

യിരം കോടി. ആയിരം ശംഖം, നതൂറര്ബ്ദദം ഇത്രയുണ്ട് . ഇതു സുഗ്രീ 
വമന്ത്രിമാരുടെ സൈനസ്പ്യമാകുന്നു. ഇതുക്രടാതെ വേറെയുള്ളവരുടെ 

സൈസ്പ്യം ഏതൃയുണ്ടെന്നു പറവാന് ഞാന് ശക്തനല്ല. അര്ബുദം, ശം 

ഖം, ഇതു രണ്ടും വമ്പിച്ച സംഖ്യയെ കാണിക്കുന്ന വാക്കുകളാകുന്നു. 

38. രാമോ ന മാനുഷ സാക്ഷാദാദിനാരായണഃ പരഃ 

സീതാ സാക്ഷാജജഗദ്ധേതു ശയിച്ചു കുതിര്ജഗദാത്മികാ 

രാമഃരാമ൯, ന മാനുഷഭം മാനുഷനല്ല, സാക്ഷാത്. പ്രത്യക്ഷനായ, 
ആദിനാരായണഭ ബ്രി പരമാത്മാവാകുന്നു, 
സീതാംസീതം, ജഗദ്ധേതുഃ- ലോകത്തിന്െറ കാരണം, ചില്ലി 
ഇഞാനശക്തി, ജഗദാത്മികാംജഗത്താകു ന സ്വരൂപഭത്തോടുക്രടിയ 
വറം 

രാമന് മനുഷ്യനല്ല. സാക്ഷാല് പരമാത്മാവായ ആദിനാരായ 
ണ൯ന്തന്നെയാകുന്നു. സീതയോ ജഗല് കാരണഭൂതയ 
ക്തിയാകുന്നു. സ്ഥ ലമായിക്കാണുന്ന 
തന്നെ സിത. 

യ ജ്ഞാനശ 
യ ലോകത്തിന്െറ സൂ ക്ഷ്ൂസ്വരൂപം 

99. താഭ്യാമേവ സമുല്പന്നം ജഗല്സ്ഥാവരജംഗമം 
തസ്താദ്രാമശ്വച സിതാച മഗതസ്തസ്ഥഷശ്ചതെൌ 

40. പിതരൌ പൃഥിവീ പാല! തയോ൪ക 
അജാനതാത്വയാ നീ 

വെരി കഥം ഭപേത് 
താ ജഗന്മാതെവ ജാനകീ 
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സ്ഥാവരജംഗമം ജഗതടസ്ഥാവരവും ജംഗമവുമായ ലോകം, താഭ്യാം 
ഏവ സമുല്പന്നംംഅവര് രണ്ടുപേരില് നിന്നുതന്നെ സമുല്ഭവിച്ചു, 
തസ്മാത് രാമഃ സീതാ ചട അതുഹേതുവായിട്ടു" രാമനും സീതയ്യം, ജ 
ഗതഭട സഞ്ചരിക്കുന്നതും, തസ്ഥുഷ$ഃ ചട സ്ഥിരമായി നില്ക്കുന്നതുമായ 
ലോകത്തിന്െറ, പിതരൌട പിതാവും മാതാവുമാകുന്നു, തയോഃ വൈ 
രീ കഥം ഭവേത് _ അവര് രണ്ടുപേരുടെ വൈരിയായിട എങ്ങിനെ 
ജീവിക്കും, അജാനതാ ത്വയാ_അറിയാതിരുന്ന കി ആനി 
താ ജാനകി ആനയിക്കപ്പെട്ട ജനകപുത്രി, ജഗന്മാതാ ഏവംലോക 
മാതാവുതന്നെ. 

അവര് രണ്ടുപേരില്നിന്നുതന്നെ ചരാചരാത്മകമായ ലോകമു 

ണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവയും സഞ്ചരിക്കാത്തവയു 

മായ സകലവും ഉഠംപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്െറ മാതാപിതാക്കു 
ന്മാര് സീതയും രാമനുമാകുന്നു. ആ രണ്ടുപേരുടെ വൈരിയായ ഒരു 

വന് എങ്ങിനെ ജീവിച്ചിരിക്കും? അസാദ്ധൃയംതന്നെ. ഈ സുൂക്ഷ്മൃതത്വം 

അറിയാതെ അങ്ങുന്നപഹരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ജനകപുത്രി ലോകമാതാ 
വുതന്നെയാകുന്നു. അങ്ങയുടെയും അമ്മതന്നെയെന്നു സാരം. 

41. ക്ഷണനാശിനി സംസാരേ ശരീരേ ക്ഷണഭംഗുരേ 

പഞ്ചഭൂതാത്മകേ രാജംശ്ചതുര്വിംശതി തത്വകേ 

42. മലമാംസാസ്ഥിമദുര്ഗന്ധ(ഭൂയിഷ്ണേഹംകൃതാലയേ 

കൈവാസ്ഥാ വൃതിരിക്തസ്യ കായേ തവ ജഡാത്മകേ 

23. യല്കൃതേ ബ്ൃഷ്മഹത്ചാദിപാതകാനി കൃതാനിതേ 

ഭോഗഭോക്താതുയോദേഹഃ സ ദേഹോത്ര പതിഷ്യൃതി 

കഷണനാശിനി സംസാരേടക്ഷണത്തില് നശിക്കുന്ന സംസാരത്തില്, 

ാജന്!ടഹേ രാജാവേ! പഞ്ചഭൂതാത്മകേട പഞ്ചഭൂതമയമായും, ചതു 

വ്യിംശതി തത്വകേട 24: തത്പങ്ങളോടുടക്രടിയതും, ക്ഷണഭംഗുരേം 

ക്ഷണത്തില് നശിക്കുന്നതും, മലമാംസാസ്ഥിദുഗ്ഗന്ധഭൂയിഷ്ടേടമലം, 

മാസം, അസ്ഥി, ഇവയുടെ ദുഗ്ഗന്ധം അധികരിച്ചതും, അഹം ൭ 

താലയേട അഹങ്കാരത്തിന്നാസ്സുദവും, ജഡാത്മകേ കായേടജഡസ്വ 

രൂപവുമായ കായത്തില്, വൃതിരിക്തസൃതവംഭിന്നനായ അങ്ങേ 

ശ്, ആസ്ഥാ കാ ഏവകതാല്ലയും എന്താകുന്നു, യല്കൃതേടയാതൊ 

ന്നിന്നുവേണ്ടി, തേ അങ്ങയാത്, ബ്രഹ്മഹത്ചയാദി പഠതകാനി കൃതാനിട 

ബ്ഹ്മഹത്ച്ാദി പാതകങ്ങറം ചെയ്യപ്പെട്ടപേോം, ഭോഗഭോക്താതു യഃ 

ദേഹടടഭോഗത്തെ ഭൂജിക്കുന്നതു യാതൊരു ദേഹമോ, സഃ ദേഹ€ അ 

തപതിഷ്വതിക ആ ദേഹം ഇവിടെ വീഴും. 
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ഫേ രാജന്! ശരീരത്തില് അങ്ങെക്കുള്ള അത്യാസക്തി യുക്തമല്ല. 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് സംസാരം തന്നെ ക്ഷണത്തില് നശിക്കും. അതി 

ന്െറ സ്വഭാവംതന്നെ നാശമാകുന്നു. സംസാരത്തിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 

ശരീരമോ അതിശീഘം നശിക്കും. അതു പഞ്ചേഭൂതമയം. ബുദ്ധി, അഹ 
റ 

്രാരം, കമ്മേന്ദ്രിയങ്ങം, ജഞാനേന്ദ്രിയങ്ങം, മനസ്സ്, പഞ്ചഭൂത 

ങ്ങറം, ശബ്ബാദ! പഞ്ചവിഷയങ്ങ?ം, പ്രകൃതി, പുരുഷന്, ഇങ്ങിനെ 55 

തത്വങ്ങളുടെ സംഘാതം. മലം, മാസം, അസ്ഥി എന്നിവയില് നിന്നു 

ണ്ടാവുന്ന മു്ലന്ധം അധികരിച്ചിരിക്കുന്ന ജഡദേഹം അഹങ്കാരത്തി 

ന്െറ ഭവനം. അങ്ങുന്നാകട്ടെ ശരീരത്തില് നിന്നു വേറിട്ടിരിക്കുന്ന ആ 
ത്മാവല്ലെയോ? യാതൊരു ശരിരത്തിന്നുവേണ്ടി ബ്രഹ്മഹത്ചാദി മഹാ 

പാപങ്ങഥം അങ്ങുന്നു ചെയ്യുവോ, ആവക ദുഷ്യൃമ്മങ്ങളില്നിന്നുണ്ടാ 

കുന്ന സഖ ദുഃഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന ശരീരം ഈ ലോകത്തില് ന 

ശിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെ. 

44. പുബ്പപാപേസമായാതോ ജീവേന സുഖദുഃഖയോ 

കാരണേദേഹയോഗാദിനാത്മനഃ കുരുതേനിശം 

45. യാവദ്ദേഹോസ്ത്രീ കത്താസ്തരീത്യാത്മാഹംകുരുതേവശടഭ 

അധ്ധ്യാസാത്താവദേവസ്യാജങ്ടുന്മനാശാദി സംഭവ 

40. തസ്താല്ത്വം ത്ൃജദേഹാദാവഭിമാനം മഹാമതേ! 
ആത്മാതിനിര്മലഭശ്ുദ്ധോ വിങ്ഞാനാത്മാചലോവ്യയഃ 

സഖധ$ഖയോട കാരണേ പുണബ്ബപാപേടസുഖദുഖഭഖങ്ങളുടെ കാരണ 
ങ്ങളായ പുണ്യ്പാപങ്ങറം, ദേഹേന സഹ സമായാതംദേഹദ ത്താടട 
കൂടെ വരുന്നു, ദേഹയോഗാദിനാ ആത്മനഃ അനിശം സുഖദുഃഖേ കുരു 
തഃംദേഹയോഗാദികൊണ്ടു് ആത്മാവിന്നു്” നിരന്തരം സുഖദുഃഖങ്ങ 
ളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആധ്യാസാല് അവശഭ-അധ്ധാസം നിമിത്തം അവ 

ടു കി ഠം ശനായിട്ടു്, യാവത് ദേഹ അസ്തി കത്താ അസ്തി ഇതി ആത്മാ അ 
ഹംകുരുതെട ഏതു കാലംവരെ ഞാന് ദേഹമാകുന്നു, കത്താ വാകുന്നു 
വെന്നിങ്ങിനെ ആത്മാവ് അഹങ്കരിക്കുന്നു വോ, താവത്” ഏ ൮ ആത്മ 
നട ജന്മനാശാദിസം ഭവഭഃസ്വാത് ആ കാലംവരേ മാത്രമേ ആത്മാവി 

റ നു് ജനനമരണാദി സം ഭവമുള്ള, തസ്കാല്ട അതുകൊണ്ടു, മഹാമതേ! 
ല്ല 

ത്വംടമഹാ ബുദ്ധിമാനായുള്ളോവേ! അങ്ങുന്ന് , ദേഹാദെൌര അഭിമാനം 
തൃജ-ദേഹാദിയില് അഭിമാനത്തെ തൃജിച്ചാലും, യാള് ആത്മാട ആത്മാവു", അത്നമ്മലഭ-അത്യന്തം മലരഹിതനും, ത്രദ്ധഃട ശുദ്ധനും, വിജഞതൊ 
നാത്മാംഓ്ഞാനസ്വരൂപനും, അച ലഭ ഇളക്കമില്ലാത്തവനും, 
യഭടനാശമില്ലാത്ത വനുമാകുന്നു ി 

അവ്യ 
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സുഖധഃഖങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളായ പുണ്ൃപാപകര്മ്മങ്ങഥം ജീവ 
നോടുക്രടെ വരുന്നു. അതുനിമിത്തം ദേഹാദിസംബന്ധം ജീവന്നുണ്ടാകു 
നനു. അതിനാല് ജീവന്നു നിരന്തരം സുഖലുഭഖങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അല്ലാതെ 
സ്വതേ ആത്മാവിന്ന് സുഖദുഃഖ സംബന്ധമുണ്ടാകുന്നില്ല. ദ 
ബന്ധം തന്നെ വാസ്തവമല്ല. ആത്മാവ്” ഏതുകാലംവരേ ദേഹത്തെ 
ഞാനെന്നും, ആത്മസാന്നിദ്യയ വിശേഷത്താല് ഇന്ദ്രിയാദികഠം പ്രവ്വ 
ത്തിക്കുമ്പോം ഞാന് പ്രവൃത്തിക്കുന്നുവെന്നും തെററായിട്ടു്' വിചാരിക്കു 
നുവോ ആ കാലംവരേ ജനനമരണങ്ങളുള്ള വനെന്നപോലെ, കാണ 
പ്ലൂടുന്നു. അധ്യാസം നിമിത്തം അവശനായതല്ലാതെ സ്വതേ ആത്മാ 
വ് അസ്വതന്ത്രനല്ല. വാസ്തവത്തില് ആത്മാവിന്നു് രാഗാദിവൃത്തിക 
ളോടു സംബന്ധമോ അതുനിമിത്തം സുഖദുഃഖാദിഭാവങ്ങമോ ഇല്ല. 
ആത്മാവതുന്തം നിര്മ്മലനും ശ്രദ്ധനും ഇഞാനസ്വരൂപനും എങ്ങും 
നിറഞ്ഞിരിക്കയാല് അചലനും നാശരഹിതനുമാകുന്നു. 

40. സ്വാജ്ഞാനവശതോബന്ധം പ്രതിപദൃയവിമുഹൃതി 

തസ്മാല്ത്വംതൂദ്ധഭാവേന ജ്ഞാത്വാത്മാനം സഭാസ്തൂര. 

സ്വാജഞാനവശതടതനെറ സ്വരൂപത്തെ അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട്, 
ക: ബന്ധം പ്രതിപദ) വിമുഹൃതിട ബന്ധത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട്” വിമോഹിക്കു 

നനു, തസ്താല് ത്വംഅതുകൊണ്ടങഞ്ങുന്നു , ശുദ്ധഭാവേന ആത്മാനം 

ഇഞാത്വാട ശ്രദ്ധഭാവത്താല് ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടു, സദാ സ്കൂരം 

എപ്പോഴും സ്തൂരിച്ചാലും. 

തന്െറ പരമാത്ഥസ്വരൂപത്തെ അറിയായ്ക നിമിത്തം ദേഹാദി 

സംബന്ധത്തേയും ജന്മജരാമരണാദിബന്ധത്തേയും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന 

ആത്മാവു” മോഹിക്കുന്നു. ജന്മാദിഭാവങ്ങളുള്ളതെന്നു തെററായിക്കരു 
ക ) 

തി ദുഭഖിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിലതൊന്നും ആത്മാവിന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു 

അങ്ങുന്നു രാഗാദിദോഷങ്ങക്കെ തകൂളിക്കളുഞ്ഞു്” പരിശുദ്ധമായ ബുദ്ധി 

വൃത്തിയാല് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്തായറിഞ്ഞെ' ആത്മാവിനെ മറ 

ക്കാതെയിരുന്നാലും. 

28. പിരതിംഭജസര്വതത പുത്രദാരധൃഹാദിഷു 

നിരയേഷ്വപിഭോഗഃ സ്യാച്ചപസുകരതനാവപി. 

ാരഗഹാദിഷു സര്വത്ര വിരതിം ഭജ_പുത്രദാരഗൃഹാദികളായ സ൪ 

നിരയേഷു ശ്വസൂകരതനൌ അ 

സ്യാത് ടഭോഗ 

പൃത്തദ 

പത്തിലും വിരതിയെ ഭജിച്ചാലുംം 

പിചനരകുങ്ങളില് ശ്വസൂകരതനുവിലുംക്രടെ, ഭോഗഃ 

സാധനമുണ്ടാകും, 
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പുത്രന്മാര൪, ഭായ്യമാര്, ഗഹം, ധനം ഇങ്ങിനെയുള്ള ഭോഗ 

സാധനങ്ങളിലെല്ലാം വിരക്തിയെ സ്വീകരിച്ചാലും. ഇങ്ങിനെയുള്ല സു 

ഖസാമഗ്രികഠം നരകതുല്യമായ, നായ, പന്നി മുതലായ ശരിരങ്ങളെ $ 

ത്തവക്മമുണ്ടാകും. ഉല്കൃഷ്ഠജന്മം സിദ്ധിച്ച അങ്ങയെപ്പോലുക്ളവരും 

തആ വക സുഖങ്ങളില് രമിക്കുന്നതു ചിതമല്പ. 

നരകസ്ഥോപിദേഹംവൈ 

നപുമാംസ്തൃക്തുമിച്ഛുതി. 

നാരക്യാം നിര്വൃതെൌസത്ച്യാം 

ദേവമായാവിമോഹിത$. 

ശ്രീമഹാഭാഗവതം-സൃന്ധം_3. അദ്ധ്യായം_ 50. ശ്ലോകം. 
എത്രതന്നെ ഹീനയോനികളില് നായ, പന്നി, കഴുത മുതലായ 

വര്ഗത്തില് ജനിച്ചാലും ആ ശരീരം ആ ജീവന്നു വകുരെ ഇഷ്ടമുജ്ലതും 
അതിലിരുന്നുനുഭവിക്കുന്ന വിഷയസുഖം ആനന്ദപ്രദവുമായതിനാല് 
ആ ശരിരത്തെയൊ, ആ വിഷയസഖത്തെയോ ഉപേക്ഷിപ്പാന് ആ 
ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതു ദേവമായാവിലാസമാകുന്നു. ഞാന് മാത്രം ഉയന്ന. 
നിലയിലിരുന്ന്' പരമസു ഖമനുഭവിക്കുന്നുവെന്നഭിമാനിക്കുന്ന മഹാ 
രാജാക്കന്മാരപോലും ലോകതത്വത്തെ തെററിദ്ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ 
വര് ഉയന്നവരെന്നു വിചാരിക്കുന്നത്. ക്ുല്ലാവക്കം അവരവരുടെ 
സ്ഥാനവും നിലയും ഇഷ്ടമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. വിവേകമുള്ള മനു 
ഷ്യൃന൯ ഇൻ ശരീരത്തിലുള്ള അവശമായ നിലയെ ൨.രിഹരിപ്പാന് മതി 
യായ വിധത്തില് ബുദ്ധിപൂര്വം പ്രവൃത്തിക്കേണം. അതൊന്നു മാത്ര 
മാണ്” മനുഷ്യനെ മറ൨ വര്ഗത്തില് നിന്നു വേര്തിരിക്കുന്ന ആന്തര 
വും ഉല്കൃഷ്ടവുമായ ഗുണം. 

30. ദേഹം ലബ്ദ്വാ വിവേകാഡ്യയം ദവിജത്വംചവിശേഷതം തത്രാപിഭാരതേവഷേ കമ്മഭൂമൌസു മുര്ല്ലഭം 
20. കോവിദ്വാനാത്മസാല്കൃത്വാ ദേഹംഭോഗാനുഗോഭവേത് 

അതസ്തവംബ്ബാഹ്മണോഭ്ൂത്വാ പൌലസ്ക്ൃതനയശ്ചസന് 
2 ]., അജ്ഞാനീവസദാഭോഗാനനുധാവഡികിംമധം 

തഃ പരംവാത്യക്ത്വാ ത്വം സര്വസംഗം സമാ ശ്രയ 29, രാമമേവപരാത്മാനം ഭകതിഭാഃ വന സര്വദാ 
യി സീതാം സമര്പ്പ്യരാമായ തല്പാ ാനുചരോഭവ 

9൫. വിമുക്തഃ സരവപാപേഃ 
നോചേല് ഗമിഷ്യം 
അംഗികുരുഷ്വമദ 

ന 

ഖ്വാ വയ്തുലോകംപ്രയാസ്യസി 
സഡധോധടഃ പുനരാവൃത്തിവര്ജിതം 

പാകം ഹിതമേവവദാമിതേ. 
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വിവേകാഡ്യം ദേഹം ല്ലാ വിവേകത്താല് ശ്രേഷ്ലമായ ദേഹം ല 
ഭരിച്ചിട്ട്, വിശേഷതഃ ദ്വിജത്വംടവി്ശേഷിച്ചും ബ്രാഹ്മണത്വം, തത്രാ 
പി കമ്മഭൂമൌ ഭാരതേവഷേടഅതിലുംവെച്ച്” കമ്മഭൂമിയായ ഭാരത 
വഷത്തില്, വിദ്വാന് കട വിദ്വാനായ ഏതൊരുവന്, ദേഫം ആത്മ 
സാത കൃത്വാട ദേഹത്തെ ആത്മാധീനമാക്കീട്ട് , ഭോഗാനുഗഃഭവേതി 
ഭോഗത്തിനെ അനുസരിക്കുന്നവനായ് ഭവിക്കും, അതഃത്വം ബ്ബാഷ്മ 
ണഭ ഭൂത്വാടഅതുകൊണ്ടങ്ങുന്ന് ബ്ബാഹ്മണനായ് ഭവിച്ചിട്ടു', പൌല 
തനയ ച സന്൯ംപുലസൃപുത്രനന്െറ പുത്രനുമായിട്ടു', അങ്ഞാനീ ഇവ 
അറിവില്ലാ ത്തവനെന്നപോലെ, സദാ ഭോഗാന് കിം മുധാ അനുധാ 
വസിടഎപ്പോഴും ഭോഗങ്ങളെ എന്തിനായിട്ട് വൃത്ഥമായനുധാവനം 
ചെയ്യുന്നു, ഇത പരം വാടഇനി മേലിലെങ്കിലും, സര്വസംഗം ത്യ 
ക്ത്വാ-സര്വസംഗത്തെ തൃജിച്ചിട്ട് , പരാത്മാനം രാമം ഏവടപര 
മാത്മാവായ, രാമനെത്തന്നെ, ഭക്തിഭാവേന സമാശ്രയ_ഭക്തിഭാവ 
ത്താല് സമാത്രയിച്ചാലും, സീതാം രാമായ സമര്പ്യയസീതയെ രാമ 
ന്നായ്യ്ക്ലോണ്ടു സമര്പിച്ചിട്ടു, തല്പാദാനുചരഃ ഭവംഅവനെറ പാദ 
ങ്ങകെ അനു ചരിക്കുന്നവനായ് ഭവിച്ചാലും, സര്വപാപേഭ്യഭവിമുക്തട. 
സര്വ പാപങ്ങളില് നിന്നും വിമുക്തനായിട്ട്, വിഷ്ണുലോകം പ്രയാ 
സ്ൃസിടവിഷ്ണുലോകത്തെ പ്രയാണം ചെയ്യും, നോച്േത് അധോധടഃ 
ഗമിഷ്യ്യസേടഅല്ലെങ്കില് അത്യന്തം അധോഗതിയെ പ്രാപിക്കും, പുന 

രാവൃത്തിവര്ജിതഃടപുനരാവ്ൃത്തി നിമിത്തം സല്ഗതി ഹീനനാകം, 
മദവാക്യം അംഗീകുരുഷ്വ-എനെറ വാക്ൃത്തെ അംഗീകരിച്ചാലും, 

തേ ഹിതം ഏവ വദാമി അങ്ങയുടെ ഹീതത്തെത്തന്നെ ഞാന് പറ 

യുന്നു. 
ന്യായാസ്പ്യായത്തേയും സത്യാസത്യത്തേയും, ചിജ്ജഡവസ്തൂക്കളേ 

യും പേര്തിരിച്ചഠിവാനുപകരിക്കുന്ന ഉല്കൃഡ്ണശരീരവും, അതിലും വി 

ശേഷിച്ച” കര്മ്മഭൂമിയായ ഭാരതവഷത്തില് അതിമുര്ല്ലഭമായ ബ്രാ 
്മടനത്വവും ലഭിച്ച ഏതൊരു പണ്ഡിതനെങ്കിലും, ദേഹംതന്നെ ആ 
ത്മാവെന്ന തെററായ ബോധത്താല് ദേഹത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതും, 

സുഖിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഭോഗസാധനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ അലഞ്ഞു നട 

൭മോ? ലേശമെങ്കിലും, ബോധമുള്ളവന് അങ്ങിനെചെയ്തയില്ല. അങ്ങു 

ന്നാകട്ടെ ബ്രാഹ്മണനായി ജനിച്ചു. അതിലും വിശേഷിച്ചു ബ്രഷ്മപുത 

നായ പുല സ്്യമഹഷിിയുടെ പുത്നായ വിത്രവസ്സിനെറ പുത്രനായിട്ടു 

മിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അറിവില്ലാത്ത ഒരുവനെപ്പോലെ എപ്പോഴും ഭോ 
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ഗസാധനങ്ങളെ സമ്പാദിപ്പാനെന്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇതുകൊ 

ണ്ടെന്തു ഫലം? ഇനിമേലിലെങ്കിലും സവ്യസംഗത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പ 

രമാത്മാവായ രാമനെ ഭക്തിഭാവത്തോടുക്രടെ. നന്നായാത്രയിച്ചാലും, 

സീതയെ രാമന്നായ്യ്ോണ്ട സമപ്പിച്ചുശേഷം, ആ ഭഗവാനന്െറ പാദ 
ങ്ങകെതന്നെ സേവിച്ചാലും, അങ്ങിനെ ചെയ്യാല് ഇതുകാലം മലയ്യ 
സ്വ പാപങ്ങളില് നിന്നും വേറിട്ട്” വിഷ്ണുലോകത്തെ പ്രാപിക്കും. അ 
ല്ലെങ്കില് നീച യാനികളില് ജനിച്ചും മരിച്ചും സല്ഗതിയടയാതെ 

അത്യന്തം അധോഗതിയെ പ്രാപി ക്രം. ഞാന് പറടത്തതിനെ സ്വീക 
രിച്ചാലും. അങ്ങയുടെ ഹിതത്തെ മാത്രമാണ് ഞാന് പറയുന്നതു്. 

90. സല്സംഗതിം കുരു ഭജസ്വഹരിം ശരണ്യം 
ശ്രീരാഘവം മരകതോപലകാന്തികാന്തം 

സീതാസമേതമനിശം ധൃത ചാപബാണം 
സുഗ്രിവലക്ഷ്മണവിഭീഷണ സേവിതാംഘ്രിം 

സല്സംഗതിം കുരുകസത്തുക്കലോടുട ചേന്നാലം, ശരണ്യംംശരണം പ്രാ 
പിപ്പാ൯ യോഗ്യനും, ഹരിംടപാപങ്ങമെ നശിപ്പിക്കുന്നവനും, മരക 
തോപല കാന്തികാന്തംംമരതകരത്ഥത്തിന്െറ കാന്തിപ്പോലെയുള്ള കാ 
ന്തിയാല് മനോഹരനും, സിതാസമേതം-സിതയോട്ട ചേന്നവനും, ധൃ 
ത ചാപബാണംടവില്ലം അമ്പും ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനും, സുഗ്രീപ ലക്ഷ്മ 
ണ വിഭിഷിണ .സേവിതാംല്വിം_സഗ്ഗി വലക്ഷ്മണവിഭീഷണന്മാരാല് 
സേവിക്കപ്പെടുന്ന പാദങ്ങളോടുക്രടിയവനുമായ, ശ്രീരാഘപംഭജം ശ്രീ 
രാമനെ ഭജിച്ചാലും. 

സജ്ജനങ്ങളോടുക്ൂടെ സംസഗ്ലം ചെയ്യാലും. ശരണം പ്രാപി 
പ്പാ൯ യോഗ്യനും സകല പാപങ്ങളേയും സംഹരിക്കുന്നവനും, മരക 
തപ്പ ച്ചപോലെയുള്ള ശ്യാമള നിഠത്താല് മനോംഹരനും ഫ്ലുപ്പോഴും സീ 
തയോടുകൂടെയിരിക്കുന്നവനും ദുങ്ങനങ്ങളെ സംഹരിപ്പാനുപകരിക്കു 
ന്ന ചാപബാണങ്ങളെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനും, സുഗ്രിവന്, ലക്ഷ്മണന്, 
വിഭീഷണന്, ഇവരാല് ഭജിക്കപ്പെടുന്ന പാദാരവി യ ന്ത്തോടുക്രടിയപനു രി മായ ശ്രീരാമനെ അങ്ങുന്നു സേവിച്ചാലും. 

ടാ 

1] തത് & ) റ ) 
ഇത ശ്രീമദദധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാദേ 

ഡുര്ധകാണ്ഡേ ചതുത്ഥ$ സര്ഗ 
ശുഭം ദവതു. 



ഓം നമോഭദഗവതേ 

ശ്രിരാമ ചന്ദ്രായ 
റ പ 

റി ശ്രിമദദ്യ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

അഞ്ചാംസര്൪ര്ഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച. 

1. ശ്രത്വാശുകമുഖോല്ഗീതം വാക്യമണ്ഞാനനാശനം 

രാവണ ക്രോധതാര്ാക്ഷോ ദഹന്നിവതമബ്ബവീത്. 
[മ] യ്യ ശുകമുഖ്വോല്ഗീതംംതുകനെറ മുഖത്താല് ഉല്കൃഷ്ണമാകുംവണ്ണം ഗാ 

നം ചെയ്യപ്പെട്ടതും, അഓ്ഞാനനാശനംടഅറിവില്ലായ്കയെ നശിപ്പിക്കു 

ന്നതുമായ, വാക്ൃം ശ്രത്വാ-വാക്ൃത്തെ ത്രവിച്ചിട്ടു്, ക്രോധതാമാ 

ഷം ക്രോധത്താല് കലങ്ങിത്തുടുത്ത കണ്ണകകോടുത്രടിയം രാവണ: 
തി] 

രാവണന്, ദഹന് ഇവകംദഹിപ്പിക്കുന്നവനോ എന്നു തോന്നുമാ൨, തം 

അബ്രവീത് ടഅവനോടുട പറഞ്ഞു. 

ശ്രീമഹാദേവനരു൦ം ചെയ്യൂ. 

ദുരജനങ്ങളോടു ചെയ്യുന്ന സമുപദേശം, പാറപ്പുറത്തു പെയ്യുന്ന 

മഴപോലെ, അവരുടെ ൭ മുഖില് കടക്കകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഉപദേ 

ശിച്ചവന്നുതന്നെ ദോഷത്തിന്നു കാരണവുമായ്ക്കുരുമെന്ന തത്വത്തെ കു 

വി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. 

തകംനെറ മുഖത്തില് നിന്ന് ഉപനിഷല് സാരാംശമായ ഞോ 

നാമൃതമൊഴുകി. അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുവാന് ഭാഗ്യമുകൂ. 

യ പേരോടുക്രടെ നശിപ്പിക്കവാന൯ു അതിന്നു കഴിയും. പക്ഷേലു 

ജ്ഞാനത്തെ നശി 

വരുടെ അറിവ] 

ല്യായ്യ൭ 

രു ന് റനലാത്ത രാവണനെറ അ 
അതു കേഠപ്പാന അഹനള്ലാത്ത രാവണഃ 

ന്തം അധഃപതിപ്പിക്കുവാ൯ മതിയറയ 
പ്പിച്ചിളെന്നു മാത്രമല്ല, അത്യ 

രാവണന്നെറ കണ്ണുകറം ചുകന്ന 
കോപത്തെ വഭ്ധി പ്പിക്കുകയും ചെയ്യു. 

ഴ് ഴ് ്। 

[ന റ [ ഥ [1൦ വ 

കലങ്ങിമറിഞ്ഞു. ശ്രുകനെ അപ്പ്യോഠംത്തന്നെ ദഹി പ്പിക്കുമാ൨ 

റഞ്ച്യു. 
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വാല്ലീകി രാമായണ ത്തില് ശുകന്, സാരണന് എന്നു പേരായ 

രട്ടടപേരെ രാവണനയച്ചിരുന്നു. അവര് മടങ്ങിവന്നു രാവണനോടു 

വൃത്താന്തം പറഠറദ്ത്തശേഷം സദുപദഭദശവും ന “ഒത്സയാമാസതൌ 

വീരൌ കഥാന്തേശുകസാരണൌ.”” വൃത്താന്തം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു 
് ഭി 

പോം രാവണന് അവരെ ശകാരിച്ചവെന്നാണ കാണുന്നത 
൨ 

റ 

9. അനുജീവയ)! സുദൂര്ബുദ്ധേ! ഗുരുവല്ഭാഷസേകഥം 

ശാസിതാഹം ത്രിജഗതാം ത്വം മാം ശിക്ഷന്നലജ്ജസേ. 

അനുജീവ്യയ!- ആ ശ്രയിച്ചപജീവിക്കു നവനെ! സദു൪ബുദ്ധേ!- ഏററവും 

ദുഷിച്ച ബുദ്ധിയോടുക്രടിയവനെ! ത്വം ഗരുവത്, കഥം, ഭാഷസേക 

നീ ഗുരുവിനെപ്പോലെ ഭാഷിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? അഹം ത്രിജഗതാം 

ശാസിതാടഞാന് മൂന്നുലോകങ്ങളുടെയയം ശാസിതാവാകുന്നു. മാം ശീ 

ഷന് ത്വം-എന്നോടുപദേശിക്കുന്ന നീ, നു ലജജസേംലജ്ജിക്കുന്നി 

ല്ലേയോ. 

ദുരഹങ്കാരിയായ ഒരു ദുഷ് പ്രഭവിന്െറ നല്ലൊരു ചിത്രത്തെ വ്യാ 

സമുനി സ്ുഷ്ടമായിക്കാണിക്കുന്നു:__എന്നെ ആതശ്രയിച്ചപജീവനം ക 

ഴിക്കുന്ന ദുരബ്ുഭ്ധൈ! നീയെന്നോട ഗുരുവിന്െറ നിലയില് ഉപദേശി 

ക്കുന്നുവോ? മൂന്നുലോകത്തെയും ശാസിക്കുന്ന എന്നോടീവിധം ഉപദേ 

ശിപ്പാന് നിണക്കു ലജ്ജയില്ലെയോ? 

ഇതാണ് ഗീതയില് ഭഗവാന് ശീകൃഷ്ണമൂത്തിയരുളിചെയ്യിരിക്കു 
ന്ന രാക്ഷസീബുഭ്ധിയുടെ ചിത്രം. “ ആഡ്യോഭിജനവാനസ്തി കോന്പ്യോ 

സ്ലീസദദശോമയാ. 'യക്ഷ്യേദാസ്യാമിമോദിഷ്യ ഇത്ൃയണഞാനവിജും ഭിതട? 
ഞാന് ധനുവാന് ഉല്കൃഷ്ഠകുലജാതന്. എന്നോടട സമനായിട്ടാരിരിക്കു 
നനു. ഞാന് യാഗാദികമ്മങ്ങളെ നടത്തും. ധനാദികമെ ഇഷ്ടാനുസര 
ണം ദാനം പ സന്തോഷിക്കും?” ഇപ്രകാരം അറിവില്ലായ്യ നിമി 
ത്തം അന്തഭാഗത്തു തകൂളിപ്പൊങ്ങുന്ന വിചാരമാണ് ടു 
ടെലക്ഷണം. ഇവരാണ് രാക്ഷസന്മാര്. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹ്മകുലപ്പ 
സൂൃതനായ രാവണനെ രാക്ഷസവര്ഗത്തിലുംപ്പെ ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
ഇവരോട്ട മു്രയുന്ത സമുപദേശത്തെ ഇവര് സ  കമികടുയില്. അധദഃ 
പതനമാണതിന്െറ ഫലമെന്നു ഭഗപാന് വ്യാസമുനി ശ്രോതാക്കളേ 
ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

3.  ഇദാനീമേവ ഹന് മി ത്വാം കിന്തു പൂര്വകൃതം തവ 
സ്തൂരാമി തേന രക്ഷാമി ത്വാം യദ്യപി വധോചചിതം 
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[ര] ഇദാനീം ലുവടഇപ്പ്യോംതന്നെ, ത്വാം ഹന് മിട നിന്നെ ഹനിക്കും, 
കിന്തു-എന്നാത്, തവ പൂര്വകൃതം സ്തൂരാമിട നിന്െറ പൂര്വപ്രവൃത്തി 
മയ ഞാന സ്തൃരിക്കുന്നേന്, തേന-അതുകൊണ്ട്, വധോചിതം യല്ല 
പിടവധശിക്ഷക്കര്ഹനാണെങ്കിലും, ത്വാം രക്ഷാമികനിന്നെ രക്ഷി 
ക്കുന്നേന്. 

ഇക്ഷണത്തില് നിന്നെ സംഹരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ, 
ഞാനതിപ്പോഠം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, നീ മുമ്പ ചെയ്യി 
മട ഉപകാരത്തെ ഞാനോക്രന്നുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് വധശിക്ഷക്കഹ 
നാണെങ്കിലും നിനെഠ ജീവനെ ഞാന് രക്ഷിക്കുന്നു. 

ഈ ഘട്ടത്തിലും ശ്രിവാല്ലീകി ശ്രകസാരണന്മാര് രണ്ടുപേരെയും 

കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വാല്ലികി, രാവണനെറ മുരഹങ്കാരത്തെ ഇങ്ങിനെ 
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

“രാജരോഷപരാമുഷ്ണാ നതിഷ്ഠന്ത്ൃപരാധിനഃ 
വധേയം ഖദ്ധിമൌ പാപെൌ 
ശത്രുപക്ഷ പ്രശംസകൌ 
യദി പൂ൪വോപകാരൈര്മേ 

ന ക്രോധോ മൃദുതാം വ്രജേത് 

അല്യവൈവസ്വതം ദേവം 

പശ്യതാം പ്രേഷിതൌമയാ 

ഗച്ചൃതം ലഘുദുരവ്ൃത്തെയ 

സന്നികഷാദിതോ മമ 

ഉഭൌ നദ്രഷ്ടുമിച്ചാമി 

യുവാമപ്രിയവാദിനെയ്? 

ശോജാവിനെറ ക്രോധത്തിന്ന് പാതര്രീഭൂതന്മാരായ അപരാധി കം, 

പിന്നെ ഭൂമിയിലിരിക്കുവാനുളഭ വരല്ല. ശരൂപക്ഷത്തെ പ്രശംസിക്കുന്ന 

പാപന്മാരായ ഇവര് രണ്ടുപേരെയും ഞാനിപ്പ്യോം വധിക്കുമായിരുന്നു. 

ഇവര് ചെയ്യിട്ടുളള പൂ൪വോപകാരസ്തരണം നിമിത്തം എന്െറ കോ 

പത്തിന്നല്ലം ശാന്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കില് എന്നാല് വധിക്കപ്പെട്ട ഇ 

വര് അന്തകനെ ഇപ്പോറംതന്നെ കാണുമായിരുന്നു. മുര്വൃത്തന്മാരെ! 

വേഗം എനെ മുമ്പില്നിന്നു പോകുവിന്. അപ്രിയവാദികളായ നി 

5 പിയം പറ 
ങ്ങറം രണങ്ടുപേരെയും കാണ്മാ൯ന ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യ; 

) താപ 
ഞ്ഞൊല് മാത്രമേ രാക്ഷസന്മാക്ക സന്തോഷമുണ്ടാകയുള്ള. ഹി€ 
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ഠ 

ദേശത്തെ അപ്രിയ മായിട്ടു ധരിക്കുന്നതും രാക്ഷസസ്വഭാവമാണ . മറ൨ 

കുള വരുടെ ജീവന് രാക്ഷസന്മാരുടെ പ്രസാദത്തെയും അപ്പസാദത്തെ 

യും അനുസരിച്ചു മാത്രമെ നിലനില്ലുയുള്ളവെന്നാണവരുടെ മുരഹങ്കാ 

രത്തിനെറ വികൃതി. ഇതവരുടെ മരണവികൃതിയാണെന്നു രാക്ഷസ 

സ്വഭാവത്താലറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്” രാവണന ശുകസാരണ 
൭] 

ന്മാരെ ആട്ടിയോടിച്ചതെന്ന് ആദികവി കേംക്കുന്നവരെ ബോധി 

പിക്കുന്നു. 
ല്) 

4. ഇതോഗച്ചു വിമൂഡത്വ മേവം ശ്രോതുംനമേക്ഷമം 

മഹാചപ്പസാദഇത്ചുക്ത്വാ വേപമാനോഗൃഹംയയെര 

വിമൂഡ!ട അത്യന്തം മൂഡ! ത്വം ഇതട ഗച്ഛ -നിയിവിടെനിന്നു ഗമിച്ച 
൧൨൧൪൭ ടി 

കൊ€ംക, ഏവം ശ്രോതും -ഇപ്രകാരമുമുഭതിനെ കേഠക്കുന്നതു”, മേന 

ക്ഷമംടഎനിക്കു യോഗ്യമല്ല, മഹാപ്രസാദഃ ഇതി ഉകുത്വാടമഹത്താ 
പ് [ 

യ പ്രസാദമെന്നു പറഞ്ഞിട്ട്, വേപമാനഃകവിറക്കുന്നവനായിട്ടു്, ഗു 
ഹം യയൌ ഗൃഹത്തെ യാനം ന 

“അതിവിഡ്റ്റി! നീയിവിടെനിന്നിപ്പോഠം പോകണം. ഈ മാതിരി 
വാക്യം കേംക്കുന്നതു്” എനിക്കു ചേരുന്നതല്ല? ”. എന്നു രാവണന് പഠ 
ഞ്രുപ്പോഠം വലിയ അനുഗ്രഹമെന്നു പറഞ്ഞും ദേഹം വിറച്ചംകൊ 

റ് പ്ല ല്ല 0 ണ്ടു ശുകന് അവനെറ പുവ്വാശ്രമത്തെ_വൈഖാനസാതശ്രമത്തെ. പ്രാ 
പിച്ച. ചു 

് ി രാവണന് വധിക്കുമോ എന്നോത്തുണ്ടായ ഭയമാണ് പിറയച്ചി 
ന്നു കാരണം. സംഹരിക്കാതെ വിട്ടയ ചതുതന്നെ മഹാപ്രസാദമായെ 
നന് രാവണനോടു പറഞ്ഞതു്” രാവണനെ നിന്മാപ൪ 2) പൃരവ്വം ചെയ്യ സ്തൃതി 
യാകുന്നു. ഃ 

ന ൭ ഈ ഘട്ടത്തിലും വാല്ലികി ശുകസാരണന്മാര് രണ്ടുപേരുണ്ടെന്നു 
പഠറര്തിരിക്കുന്നു:__ 

% ഏവമുക്തൌതു സുവ്രീഡാവുഭെൌരതൌ ശുകസാരണൈയ 
രാവണം ജയശബ്ബലേന പ്രതിനന്മയവിനിഗ്ഗത്െൌ? 

ലി 

. നി 
രാ്്യന്റാല് മര _) കകാരം റ [ റവ ടു ത ൧ ( റി ) ൫0 ണന്മ ) (( ഡ്യ ത്ത ര 

ഞിടുട പതി : ലി 1 
ടി 5) ലം 1] 

൮( 0 ജു ൮ശബബ ത്താല് രാവണനെ അഭിനഘി ൨ 8 ശഷാ ക ത; 1) 

ടാ വിട്ടുപോവുകയും ലെയ്തു. വൃവ്വോപകാരത്തെ ധേ ത്തു)” ഞങ്ങ നി 
ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടു' മഹാരാജാവു ജയിച്ചാലുമെന്നാണവര് പോകു മ്പോഠം പറതഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്നതു ം അതിലും നിന്മാസ്ത്രതി സ്്റരിക്കുന്നുണ്ടട്, 
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5. ശ്ുകോപിബ്ബാഹ്മണടഭ പൂയ്യം ബൃഹ്മിഷ്ടോ ബുഹ്മവിത്തമഃ 

വാനപ്രസ്ഥവിധാനേന വനേതിഷ്ഠന് സ്വകമ്മകൃത് 

ര് ത്തേ 
റ് ശുക അപിഭ-ത്രകനും, പൂവം ബ്രാഹ്മണഃടമുമ്പ് ബ്ബാഹ്മണനും, ബു 

൧ 
( ടം ( റ 7 പ] പമിഷ്ഠഭംബ്ൃഹ്മവി ചാരത്തില് സ്ഥിരനും, ബൃഹ്മവിത്തമഃ ബൃഷ്മവിത്തു 

കളില് __ബഹ്മതെ അറിഞ്ഞവരില്, ഉത്തമനും ആയിരുന്നു. വാന 

പ്രസ്ഥവിധാനേനംവാറവപ്പസ്ഥന്മാരുടെ ധര്മ്മാചരണത്താല്, സ്വക 
[) | രയ ! 

മ്മകൃത് വനേ തിഷ്ഠന്ട സ്വകമ്മാനുഷ്ഠാനത്തോടുകൂടെ വനത്തിലിരി 

ക്കുന്നവനായിരുന്നു. 

രാക്ഷസവഗ്ഗത്തിലുപ്പെട്ട ശുകന്നീങ്ഞാനമെങ്ങിനെഡുണ്ടായെ 

ന്നു കാണിപ്പാന് അവനെറ പുൂയയവൃത്താന്തം പറയുന്നു:__ശുകന് പൂയു 

ജന്മത്തില് ബ്രാഹ്മണനും, ബൃഷ്മവിചാരം ചെയ്യുന്നതില് തന്നെ സ്ഥിര 

നിഷ്ടയുള്ളവനും, ബ്രഹ്മസാക്ഷാല്കാരം സിദ്ധിച്ചവരില് ത്രേഷ്ലനുമാ 

യിരുന്നു. വാനപ്രസ്ഥാത്രമത്തെ സ്വീകരിച്ചു സ്വധരമ്മാനുഷ്ടാനത്തോ 

ടക്രടെ വനത്തില് വസിക്കയായിരുന്നു. 

6. ദേവാനാമഭിവൃദധൃത്ഥം വിനാശായ സുരദ്വിഷാം 

ചകാരയമ്ഞവിതതീ മവിക്ഛ്ിന്നാം മഹാമതിഃ 

ദേവാനാം അഭിവൃഭധൃത്ഥം ദേവന്മാരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായ്യൊൊണ്ടും, സു 

രദറിഷാം വിനാശായംദേവശരൂക്കലുടെ വിനാശത്തിന്നായ്യ്ലൊണ്ടും, 

മഹാമതിഃ ശുക മഹാ ബുദ്ധിമാനായ ശ്രകന്, അവിച്ചിന്നാം യ 

ഞെവിതതിം ചകാരംവിച്ഛേദത്തോടുക്രടാത്തതായ 
ബഫ്രയാഗങ്ങം 

നടത്തി. 
മഹാബുദ്ധിമാനായ ശുകന്, ദേവന്മാരുടെ അഭിവൃദ്ധിയേയും ദേ 

പശത്രുക്കളുടെ നാശത്തേയും സമ്ല്ലിച്ചുകെറണ്ട' മുടക്കം കൂടാതെ അ: 

നേക യാഗങ്ങറം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 

ഇതിത്നിന്നൊന്നു ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട്:_ ബൃഹ്മസാക്ഷാല്കാരം 

സിദ്ധിച്ചശേഷം യ റഞാദികമ്മങ്ങളിലേപ്പെടുക, 
ദേവന്മാര് അസുര 

ന്മാരെന്ന ഭേദഭാവനയുണ്ടാകുക, സൃതേ തനിക്കാവശ്യമൊന്നുമില്ലെങ്കി 

ലും ചിലരുടെ അഭിവൃദ്ധിയേയും, മറവചിലരുടെ നാശത്തെയും ഉദ്ദേ 

ശിച്ച പചേദോക്തകമ്മങ്ങളെ നടത്തുക, എന്നിവ നിമിത്തം അന 

ത്ഥം നേരിടു. ബൃഷ്മസാക്ഷാല്കാരത്തിന്നുശേ
ഷം കമ്മത്തിനെറ ആ 

വശ്ചംതന്നെയി 

യ്യാദയെ നിലനിത്തുവാന൯ു 
ലു. അഥവാ കമ്മത്തിലേപ്പെടന്നതായാല് ലോകമ 
ം 

വേണ്ടീട്ട മാത്രമല്ലാതെ ഫലകാം ക്ഷയോടു 



റ) % 
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റ ി 1 [ടി 8 

കൂടെയാവാതിരിപ്പാ൯ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്നു ശകചരിതരത്തില്നി 

ഉ! ! ാ തതവാന് കവി വിചാരിക്കുന്നു. നു വെളിപ്പെടുത്തുവാറ 

7. രാക്ഷസാനാം വിരോധോ ഭൂച്ഛുകോ ദേവഹിതോദ്യയത 

വള്കൂദംശ്ലൂ ഇതിഖ്യാതസ്തത്രൈകോ രാക്ഷസോ മഹാനു 

83. അന്തരം പ്രേപ് സരാതിഷ്ടക്ണുകാപകരണോല്യതഃ 

കദാചിദാഗതോഗസ്തസ്തസ്യാശ്രമപദം മുനേഃ 

ശൃകടചശുകന്, ദേവഹിതോദ്യതഭടദേവന്മാരുടെ ഹിതത്തില് ഉല്യമി 

ക്കുന്നവന്, (ഇത്ിജ്ഞാത്വാ-എന്നറിഞ്ിട്ടു ), രാക്ഷസാനാം വിരോ 

ധഃ അഭൂത രാക്ഷസന്മാക്മ വിരോധമുണ്ടായി, തത്ര-അവരില്, വജ്കു 

ദം്ലൂഃ ഇതി ഖ്യാതട വള്കൂദംഷ്ലനെന്നു കിത്തിപ്പെടു, ഏക മ 

ഹാന് രാക്ഷസഃ ഒരു മഹാനായ രാക്ഷസ൯, തുകാപകരണോല്പതഭട 

തുകുന്നു ദോഷം വരുത്തുവാന് ഉല്ലമിക്കുന്നവനായിട്ടു്, അന്തരം പ്പ് 

പ്സുഃ അവസരം ലഭിപ്പാ൯ ഉറ൨നോക്കുന്നവന യിട്ടും ആതിഷ്ടത് 

സ്ഥിതിലെയ്തു, കദാചിത് ടഒരുനാഠം, തസ്യ മുനേഃടആ മുനിയുടെ, 

ആശ്രമപദം-ആ ശ്രമസ്ഥാനത്തെ, അഗസ്കഭ ആഗതഃടഅഗസ്ക്ൂ൯ ആ 

ഗമിച്ച. ടി 
ദേവന്മാരുടെ അഭിവൃദ്ധിയില് താല്ലയ്യത്തോടുക്രടെ പ്രവൃത്തിക്കു 

ന്നവനാണ് ത്രകനെന്നറിഞ്ഞപ്പാഠം രാഭ്ഷ സന്മാക്ക' തുകനില് വി 
രോധം ജനിച്ചു. അവരില്, വള്കദംഷ്കനെന്നു സുപ്പസിഭധനായ ഒരു രാ 

ക്ഷസ൯ന്, ത്രകന്നു ദോഷംലെയ്ക്കാനുകൂള തക്കം പാത്തിരിക്കുകയായിരു 

നു. അക്കാലത്തൊരുനാഠം അഗ സ്ക്ൂമഹഷി ശുകമനിയുടെ ആശ്രമ 

ത്തില് വന്നു. 

9. തേന സംപൂജിതോഗസ്കോ ഭോജനാത്ഥം നിമന്ത്രിതട 
ഗതേ സ്കാതും മുനൌ കുംഭസംഭവേ പ്രാപ്യചാന്തരം 

10. അഗസ്ത്രൂപധ്യക്സോപി രാക്ഷസഃ ത്രകമബ്ബവീത് 
യദിദാസ്യസിമേ ബ്രഹ്മന്! ഭോജനം ദേഹിസാമിഷം. 

11. ബഫ്ുകാലംനഭക്തം മേ മാംസംച്തരാഗാംഗസംഭവം 

തഥേതികാരയാമാസ മാംസഭോജ്യം സവിസ്തരം. 
തേന സംപൂജിതഃ അഗസ്ത്രഃട അവനാല് സംപൂജിക്കപ്പെട്ട അഗസ്ത്രന്, 
ഭോജനാത്ഥം നിമന്ത്രിതഭട ഭോജനത്തിന്നായ്ക്കോണ്ട് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട, 
കുംഭസംഭവേ മുനൌ സ്ത്റാതുംഗതേടകംഭസംഭവനായ മുന്നി സ്സനേത്തി 

(റ് ി സ്ര _ ന ന 

ന്നായി ഗമിച്ചപ്പോഠം, സഃ രാക്ഷസ അപ്പി അന്തരം പ്രാപ്യ ആ 



1099 അഭ്ധാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

റ്ുക്സ്സുന് നം പ്രാപിച്ചിട്ട്, അഗസ്ത്രരൂപധുക് - അഗസ്മാകൃതി 
ധരിച്ചവനായിട്ടു , തകം അബ്ൂവീത് ടശുകനോടു പറഞ്ഞു, ബുഹ്മന്! 

മേ ഭോജനം ദാസ്യസി യദി-ഹേ ബ്രാഹ്മണ! എനിക്കു ഭോജനം ദാ 
നംചെയ്യുന്നപക്ഷം, സാമിഷം ദേഹിടമാംസസ ഹിതം തരിക, ഛാ 
ഗാംഗസംഭവം മാംസം ബഹുകാലം നഭക്തംട ആടിന്െറ അംഗത്തില് 

നിന്നുണ്ടായ മാംസം ബഹുകാലമായിട്ടു്' ഭജിച്ചിട്ടില്ല, തഥാ ഇതി. 
അങ്ങിനെതന്നെ എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു്, സവിസ്കരം മാംസഭോജ്യം കാര 

യാമാസട വിസ്കരത്തോടു ക്രടംവണ്ണും മാംസയുക്തമായ ഭോജ്യത്തെ 

ഉണ്ടാക്കിച്ച. 

ശൃകമുനി അഗസ്തരമുനിയെ വിധിപ്രകാരം പൂജിച്ചു സല്കരിച്ചു. 

ഭക്ഷണം കഴിപ്പാനായി ക്ഷണിച്ചു. അഗസ്ത്ൂര് കുളിപ്പാ൯ പോയ അവ 

പ്രരത്തില് ആ രാക്ഷസന്, ഇതൊരു തക്കസമയമാണെന്ന്' കരുതി 

അഗസ്തൃരൂപം ധരിച്ച് ശുകസമീപത്തു വന്നുപറഞ്ഞു;__ഭക്ഷണം ത 

രഅന്നചക്ഷം മാംസത്തോടടക്രടെ ആയിരിക്കേണം. ആട്ടി൯മാംസം ഭ 

ക്ഷിച്ചിട്ടധികകാല മായിരിക്കുന്നു.” അങ്ങിനെയാക്കാമെന്നു നമ്മതിച്ച 

ശൃകന് അനേക വിഭവങ്ങളും മാംസവും ഭക്ഷണത്തിന്നൊരുക്കി. 

19. ഉപവിഷ്േമുനൌഭോക്തും രാക്ഷസോതീവസുന്ദരം 

ശൃകഭായ്യാവപുര്ധൃത്വാ താം ലാന്തമ്മോഹയന്ഖലഭ 

19. നരമാംസംദദൌതസ്ലൈ സുപക്വം ബഹുവിസ്തരം 

ദത്്വെവാന്തര്ദധേരക്ഷസ്മ തോദ്ഷ്ട്വാചുകോപസഃ. 

14. അമേധ്യം മാനുഷംമാംസമഗസ്തഃ തൃകമബ്രവീത് 

അഭക്ഷ്യയം മാനുഷംമാംസം ദത്തവാനസിഭുമ്മതേ! 

15, മഫ്യംത്വംരാക്ഷസോഭൂത്വാ തിഷ്ടത്വംമാനുഷാശനഃ 

ഇതിശപ്ലു പുരോഭീത്യാ പ്രാഹാഗ്രസ്കൃം മുന്പ്ത്വയാ. 
റ [ ല് 

18. ഇദാനീം ഭാഷിതം മേല്ലമാംസം ദേഹീതി വിസ്തരം 

തതഥെവദത്തം മേദേവ! കിം മേ ശാപം പ്രദാസ്യസി. 

മുനൌ ഭോക്തും ഉപവിഷ്്േടമുനി ളജിപ്പാനിരുന്നപ്പോഠം, രാക്ഷസഭട 

രാക്ഷസന്, അതീവ സന്മരം ശ്രകഭായ്യാ വപുഭധൃതപാ-ഏറഠവം സുന്മ 

രമായ തകഭായ്യാരൂപത്തെ ധരിച്ചിട്ടു, താം ച അന്തരമ്മോഹയന് 

ന് രത്തഭാഗതഅില് മോഹിച്ചിക്കുന്ന ഖലന, തസ്ക്ശൈ- 

, ബഹഹുവിസ്മരം സപക്പം നരമാസം ദരദാകബഹ്ു 

വര 

ഡലട-അവടേയം 
[ടി] 

അവന്നായഡ്യ്ലൊണ്ട 

പിധത്തില് പാകം ചെയ്യു നരമാംസമ്ടെ കൊടുത്തു. ദത്വാ ഏ 
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കഃ അന്തദ്ടധേടദാനം ചെയ്യഉടനെ രക്ഷസ്സ് അന്തദ്ധാനം ത, 
തതഃ അമേധ്ൃം മാനുഷംമാംസം ദൃഷ്ണവാട അനന്തരം അതു ലിയായ മാ 

നുഷമാംസത്തെ ദരിച്ചിട്ട്, സഃചുകോപപടഅവ൯ കോപിച്ചു, അഗ 

സ്കൂഃ ശ്രകം അബ്ൂവീത് -അഗസ്ക്ൂന് ശ്രകനോടു പഠഞ്ഞു; പി 

അഭക്ഷ്യം മാനുഷം മാംസം മഹ്യം ദത്തവാന് അസിടഭക്ഷിപ്പാ൯ യോ 

ഗ്ൃമല്ലാത്ത മാനുഷമാംസത്തെ നിയ്യെനിക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. ത്വം രാക്ഷ 

സഃ ഭൂത്വാനീി രാക്ഷസനായ് ഭവിച്ചിട്ട്, മാനുഷാശനഭ തിഷ്കടമനു 

ഷ്യയരെ തിന്നുന്നവനായ' സ്ഥിതി ചെയ്യാലും, ഇതി ശപ്ലഃ- ഇപ്രകാരം 
ശപിക്കപ്പെട്ട അവന്, പുരഃ ഭീത്യറമുന്ഭാഗത്തു ഭീതിയോടുക്രടെ, അ 

ഗസ്തപ്യം പ്രാഹടഅഗസ്ക്ൃനോടു പറഞ്ഞു, മുനേ അല്ലെയോ മുനേ!, ഇ 

ദാനീം ത്വയാ ഇപ്പ്യോം അങ്ങയാല്, വിസ്തരം മാംസം മേ അല്ൃദേ 
ഹി ഇതി ഭാഷിതം വിസ്മരിച്ച മാസം എനക്കിപ്പോഠം ദാനം ചെയ്യാ 
ലമെന്നു് ഭാഷിക്കപ്പെട്ടു, തഥാ ഏവ മേ ദത്തംടഅപ്പകാരം തന്നെ എ 
ന്നാല് ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു, ദേവ! കിം മേ ശാപം പ്രദാസ്സിഹേ 
ദേവ! എന്തിന്നായിട്ടെനിക്കു ശാപത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യൂന്നു. 

അഗസ്കൃമുനി ഭക്ഷണ ത്തിന്നായ്ക്കുന്നിരുന്നു. രാക്ഷസന് സുന്ദരിയായ 
ശുകപത്നിയുടെ വേഷംധരിച്ചവിടെ മുനിസന്നിധിയില് വന്നു. ശുക 
ഭായ്യയുടെ അന്തഭാഗത്തില് മായകൊണ്ടു പ്രവേശിച്ച് അവളെ മോ 
ഹാലസ്യപ്പെടുത്തി സഞ്ചരിപ്പാനശക്തയാക്കിക്കിടത്തി. ബഹുവിധ 
ത്തില് പാകം * ചെയ്യുകൊണ്ടുവന്ന മരനുഷ്യയമാംസത്തെ മുനിക്കു 
വിളമ്പിക്കൊടുടത്ത ഉടനെ ുഷ്ണനായ രാക്ഷസന് മറയുകയും ചെയ. അ 
രൃന്തം അശുദ്ധമായ നരമാംസം വിളമ്പിയതുകണ്ട അഗസ്തൂമുനി കോ 
പിച്ച് ശുകനോടു പറഞ്ഞു :__ടര്ബുദ്ധേ! തിന്നുക്രടാത്തതായ മനുഷ്യ 
പം യ തന്നിരിക്കുന്നുവെല്ലോ. അതുകൊണ്ടു നീ രാക്ഷ 
സനായ് ഭവിച്ച്, മാനുഷമാംസം തിന്നുന്നവനായ്ക്കുസിച്ചാലും.?? എന്നു” 
മുനിയാല് ശപിക്കപ്പെട്ട ശുകന് അഗസ്ത്മുനിയുടെ മുമ്പില് ദേഹം പി 
റച്ചുംകൊണ്ടു് നിന്നിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: ഹേ മുനേ! മാംസഭ കഷഷണമു 
ഞടാക്കേണമെന്നിപ്പോംതര്ന്നജല്ലേ എന്നോട്ട്* അങ്ങുന്നാവശ്യപ്പെട്ട 

മി 
ത. അത ൭മന്നയ റി തനുസരിച്ചുതഒ യല്ലേ ഞാന് മാംസം തന്നതും. ഇപ്പ്യോം എ ന്നെ ശപിക്കുവാനെന്തു കാരണം? ി 

ർ ത്വാ € (ൂ ി ] 
1) 

ഴ് 'ഞാത്ചവവാ (8) 1) [4 ) ടി 1] | ൧൨) ] ഷാ ( റി 

ശുധംസ് വ്വ 2) 1) റ ക് ന 
| 

ന ്  ര് ം 0 ശ്രുത്വാ ൫ ഥാന റ ി ലം ] [ 1 | ് ലു ് ി 1] 1] 

1 ി ൧) ൭ (൫ ൮ ൧ സ്സ് ം റ) )() ] ] ൭ 
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ധ്യാനം ആസ്ഥിതഭടമുഹുത്തസമയം ധ്യാനത്തിലിരുന്നു, രക്ഷ കൃതം 
സവ്വം ഇഞാത്വാടരാക്ഷസനാല് ചെയ്യപ്പെട്ട സവ്വവും അവിടത്തിട്ടു. ത 
തഃ സുധീിഭ ശ്രകം പ്രാഹട അനന്തരം ശോഭനമതിയായ മുനി ശുക 
നോട പറഞ്ഞു. 

തരകന് പറഞ്ഞതു കേട്ടപ്പോറം അഗഡ്യമുനി അല്പനേരം ധ്യാനി 
ച്ചിരുന്നു; രാക്ഷസന് ചെയ്യതു മുഴുവനും അറിഞ്ഞു പ്രസന്ന ചി ത്തനായി 
ട്ട് ശുകനോടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: -_ 

16. തവാപകാരിണാസര്വ്വം രാക്ഷസേനകൃതം ത്വിദം 
അവി ചായ്യ്യേവമേദത്തഭ ശാപസ്ധേ മുനിസത്ത.മ! 

മുനിസത്തമ!-ഹേ മുനിശ്രേഷ്ഠ! ഇദം സവ്യം-ഇതു സവിവും, തവ അ 
പകാരിണാ രാക്ഷസേന കൃതം നിണക്കപകാരം ചെയ്ക്കാ൯ പുറപ്പെട്ട 
രാക്ഷസനാല് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവിചായ്യ്യ ഏവ മേ ശാപടദത്ത വിചാ 

രിക്കാതെ തന്നെ എന്നാല് ശാപം നല്കപ്പെട്ടു. 

ഹേ ഉത്തമനായ മുമ്പേ! നിന്നില് ദോഷം ലേശമില്ല. നിനെ 

ദ്രോഹിപ്പാനൊരുങ്ങിയ ഒരു രാക്ഷസനെറ പ്രവൃത്തിയാണിതെല്ലാം. 

ആലോചിക്കാതെതന്നെ ഞാന് ശപിക്കയും ചെയ്യുപോയി. 

19. തഥാപിമേ വചോമോഘമേവമേവ ഭവിഷ്യതി. 

രാക്ഷസം വപുരാസ്ഥായ രാവണസ്യ സ ഹായ കൃത്. 

80. തിഷ്ടതാവദ്പദാരാമോ ദശാനനവധായഹി. 

ആഗമിഷ്യതിലങ്കായാഃ സമീപം വാനരൈഃ സഹ. 

പ ചി പ്രേഷിതോ രാവണേനത്വം ചാരോ ഭൂത്വാ രഘത്തമം. 

ദഷ്വാശാപാദ്വിനിമ്മുഭക്താ ബോധയിത്വാ ച രാവണം. 

ഉ൭, തതത്വമാഞാനം തതോമുക്ത$ പരംപപദമവാപ്'സ്യസി. 

തഥാപി മേ വച അമോഘം-ഫ്ലുങ്കിലും എന്റെറ വചസ്ത്സ് നിഷ്ണുലമ 

ലു, ഏവം ഏവ ഭവിഷ്യയതിട ഇപ്രകാരംതന്നെ ഭവിക്കും. രാക്ഷസം വ 

ി ി 0 ് ത്യ വ: സഹായ 
പുട ആസ്ഥായടരാക്ഷസ ശരീരത്തെ എടുത്തിട്ടു, രാവണസ്യ്യ 

നായിടിരുന്നാലും, രാമഃ ദശാനനവധായ വാനരൈഃ സഹകരാമനു ൭ 

കു ്രടെ. ലങ്കായാഭ സമി 
ശാനനവധത്തിന്നായ്യ്ലോണ്ടു , വാനരന്മാരോടു

 ക്രൂടെ, 
ദ ി ൦ നിനി 

പം യദാ ആഗമിഷ്ൃതിട ലങ്കയുടെ സമീപത്തെ എപ്പോഠം ആഗമിക്ക 

രാവണേന പ്പേഷിതഃ ത്വംടരാവണനാല് പ്രേഷിക്കപ്പെട്ട നീ, 
| നും. എ ല്ി മം ദഷ്വാംചരഘുപത യെദ 

ചാധ$ഭ്ൂതച്ചാട ച രനാ ഭവിച്ചിട്ട $ രഘൂത്തി ദു്ഇ ടു 
മോ, 
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ശിച്ചിട്ട് ,ശാപാത്' വിനിമ്മുക്ത ശാപത്തില്നിന്ന് വിമോചിക്കപ്പ
െട 

വനായിട്ട്, രാവണം തത്വഓ്ഞാനം ബോധയിത്വാചടരാവണന്ന് ത 

ത്വഅ്ഞാനത്തെ ഉ പദേശിച്ചുവനായിട്ട് തതഃ മുക്തം പിന്നെ മുക്ത 

നായിട്ട്, പരം പദം അവാഡ്ഡറ _സിപരമ പദത്തെ പ്രാപിക്കും. 

എന്നാലും ഞാന് പറഞ്ഞുപോയതു” ഫലിക്കാതെയിരിക്കയില്ല. 

അതിനാല് രാക്ഷസനായ് ഭവിക്കതന്നെ ചെയ്യും. രം 

സ്വീകരിച്ച് രാവണന്ന് സഹായം ചെയ്യുന്നവനായിട്ടു കുറെക്കാലം 

വസിക്കുക. രാമന് രാവണനെ വധിപ്പാന് വാനരന്മാരോടുക്രടെ ലങ്ക 

യുടെ സമീപത്തു വരും. അപ്പോഠം സൈസ്ാദിസ്വഭാവത്തെ ശരിക്കു 

റിഞ്ഞുവരുവാന് രാവണന് നിന്നെ അയക്കും. ചാരവേഷത്തില് വാ 

നരസൈസ്പയത്തില് പ്രവേശിച്ച് രാമനെ അന്നു നിണക്കു കാണ്മാ൯ 

സാധിക്കും. അതോടുക്രടെ ഞാന് ചെയ്യ ശാപം അവസാനിക്കും. ത 

ത്വജ്ഞാനമദിക്കും. രാവണനോട്ട് രാമനെറ രഹസ്ൃൃതത്വത്തെ ഉപ 

ദേശിക്കുക. അനന്തരം ശരീരബന്ധത്തില് നിന്നു് വിമുക്തനായ നീ 

പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കയും. ലെയ്കും. 

ഇത്യക്തോഗസ്ത്മുനിനാ ശകോബ്ബാഹ്മണസത്തമ 

83. ബഭൂവരാക്ഷസഃ സദ്ദോ രാവണം പ്രാപൃസംസ്ഥിതട 

ഇദാനീം ചാരരൂപേണ ദൂഷ്ട്വാരാമം സഹാനുജം 

94. രാവണം തത്വചവിജ്ഞാനം ബോധയിത്വാ പുനര്ദ്രതം 

പൂ൪വ൮ല് ബ്രാഹ്മണോഭൂത്വാ ലത ശുദ്ലയഖുനുണസൈസ്സറഹ- 
ബ്രാഹ്മണസത്തമട ശകടം ബ്രാഹ്മണോത്തമനായ ശുകന്, അഗസ്ത 
മുനിനാ ഇതി ഉ ക്തഭട അഗസ്കൂമമുനിയാല് ഇപ്രകാരം പറയല്പെട്ടവനാ 
വിട്ടു, സല രാക്ഷസഭ ബഭൂവ പെട്ടെന്നു രാക്ഷസനായ ഭവിച്ച. രാ 
വണം പ്രാപ്യ സംസ്ഥിതഃടകരാവണനെ പ്രാപിച്ച വസിച്ച, പം 
ചാരരപേണകഇപ്പോ൦ം ചാരരൂപത്തോടുക്രടെ, സഹാനുജം രാമം 

വ ദൃഷ്ട്വാ അനുജനോടു ക്രടിയ രാമനെക്കണ്ടിട്ടു . രാവണം തത്വവിജ്ഞാ 
നം ബോധയിത്വാടരാവണന്നു” തത്വധ്ഞാനത്തെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ട*, 

ടി 

പുനഃ ദ്രതം പു൪വവല് ബ്രാഹ്മണഃ ഭൂത്വാട-പിന്നെ വേഗം പണ്ടെ 
ര വു മത് ത്തെപ്പോലെ ബ്രാഹ്മണനായ് ഭവിച്ചിട്ടു്, വൈഖാനസൈഃ സഹ സ്ഥി 

തഃടവാനപ്രസ്ഥന്മാരോടുക്രടെ സ്ഥിതനായി. 
ബ്ബാഹ്മണോത്തമനായ ത്രകമുനിയോട്ട് അഗസ്ത്മമഹഷിയിങ്ങി 

നെ പറഞ്ഞ ഉടനെ ശത്ുകന് രാക്ഷസനായ് ഭവിച്ചു. രാവണനെറ 
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സമീപത്തു ചെന്നു വസിച്ചു. ഇപ്പ്യോം ചാരവേഷത്തില് ലക്ഷ്മ 
ണസഹിതനായ പ സന്ദശിച്ചു. രാവണന്ന്: തത്വോപ 
ദേശവും ചെയ്തു. ഉടന്തന്നെ മുമ്പേത്തെപ്പ്യോലെ ബ്രാഹ്മണനായ ഭ 
വിച്ചു. വാനപ്രസ്ഥന്മാരോടുക്രടെ വസിക്കയും ചെയ്യു. ഈശ്വരാനുഗ്ര 
ഹത്താല് ജഞാനസ്വരൂപന്മാരായ് ഭവിച്ച അഗസ്ത്രമഹഷിയെ പ്പ്യോലെ 
യുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ വാക്കിന്നു, ഒരു ശരീരത്തെയും ബുദ്ധിഗതിയേ 

യും മറെറാരു വിധത്തിലാക്കുവാന് തക്ക മാഹാത്മൃമുമ്മ തിനാല് ഇപ്ര 

കാരം സംഭവിച്ചതില് ആശ്ചയ്യം തോന്നുവാനവകാശമില്ല. പൂര്വജ 
ന്മത്തില് ബ്രഹ്മസാക്ഷാല്കാരത്തിന്നു ശേഷം കമ്മനിഷ്ഠനായതാണീ 
പുനര്ജന്മത്തിന്നു കാരണമെന്നും നൂലിപ്പിച്ച. 

ഠാ) 4 

വാല്യീകിരാമായണത്തില് ശുകസാരണന്മാര് പോയശേഷം ശാർ 

ദൂലാദികമെ ചാരകമ്മത്തില് രാവണന് നിയോഗിക്കുന്നു. ഇതു യുദ്ധ 

കാണ്ഡത്തില് അഞ്ചും ആ൨ം സര്ഗങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത്. അ 

തില്പ്പിന്നെ ശ്രീരാമനന്െറ ശിരസ്റ്റിനെ മായാശക്തികൊണ്ടു നിമ്മിച്ചു 

കൊണ്ടുവരുവാന് രാവണന് വിദ്യൂജജിഹ_നോടാജ്ഞാപിക്കുന്ന പല്ധ്യ 
ങ്ങളാണ് :__ ി 

സ്രചിന്തയിത്വാനിപുണം നിശ്ചിത്യചബലാബലം 

വിസ്ൃജ്യസ ചിവാംശ്ചൈവ പ്രവിവേശസ്വമാലയം. 

തതോരാക്ഷസമാഹൂയ വില്ലൂജജിഹ്വംമഹാബലം 

മായാവിനംമഹാകായം പ്രാവിശഭ്ൃതൂമൈഥിലീ. 

തമാഗതംമഹാമായ മബ്ബവീദ്രാക്ഷസാധിപഭ 

മോഹയിഷ്ചാമ്യഹംസീതാം മായയാജനകാത്മജാം. 

ശിരോമായാമയംകൃത്വാ മുഹുത്തേന നിശാചര 

മാംത്വംസമുപതിഷ്നേഥാ മഹച്ചസശരംധനുഭ" 

രാവണന് തനെറയും ശത്രുവിനെറയും ബലാബലത്രെ നന്നാ 

യാലോലിച്ച്' ശരിയായ വഴിയില് ജയം കിട്ടുകയില്ലെന്നു” കണ്ടു. മത്ത്രീ 

മാരെയെല്ലാം പറത്ഞെയച്ചു. സ്വരാജധാനിയില് പ്രവേശിച്ചു. മഹാ 

ബലവാനും മഹാ ശരീരമുമൂളവനും മായാപ്രയോഗത്തില് സമത്ഥനു 

മായ വില്യജ്ജിഹ്വനെ വിളിച്ചു. സീതയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്കു 

തിരിച്ചു. വിദ്യൂജജിഹ്വനോടു പറഞ്ഞു:__*മായാപ്രയോഗഅ ല് ജന 

കപൃത്രിയായ സീതയെ മോഹിപ്പിക്കുവാ൯ ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു. നീ 

യതിവേഗത്തില് ശ്രീരാമനന്െറ ശിരസ്സിനേയും കോദണ്ഡമെന്നു പേ 

രായ മഹാ ചാപത്തേയും ബാണത്തെയും മായകൊണ്ടു നിമ്മിച്ചെ 
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ന്െറ കയ്യില് കൊണ്ടുവന്നു തരിക “യെന്നു വിദ്മൂജജിഫ്വനോടു പറ 

ഞ്ഞു. ഴ 
വിദ്ൂജജിഹ്വോഗൃഹീത്വാഥ ശിരസ്തചുശരാസനം 

പ്രണാമംശിരസാകൃത്വാ രാവണസ്ാഗ്രതഃ സ്ഥിതഃ 

തമബ്രവീത്തതോരാജാ രാവണോരാക്ഷസംസ്ഥിതം 
വിദ്യൂജജിഹ്വംമഹാഘോരം സമീപപരിവത്തിനം 
അഗ്രതഃ കുരുസിതായാ ശീഘ്ംദാശരഥേഃ ശിരഃ 

അവസ്ഥാം പശ്ചിമാംഭര്ത്തുട കൃുപണാസാധുപശ്യതു 
ഏവമുക്തഃ സദുഷ്ടാത്മാ തച്ചിരഃ പ്രിയദശനം 
പുരോനിക്ഷിപ്യസിതായാഃ ക്ഷിപ്രമന്തരധീയത. 

വില്ലുജ്ജിഹ്വന് മായാനിമ്മിതമായ രാമശിരസ്സിനേയും കോദ 
ണ്ഡത്തെയും കൈയില് പിടിച്ചംകൊണ്ട് രാവണനെ മമ്പില് നമസ്ത 
രിച്ച നിന്നു. മഹാ ഭയങ്കരനും മുമ്പില് നില്ലന്നവനുമായ വില്ലൂജജിഹ്വ 
നോട്ട് രാക്ഷസരാജാവായ രാവണന് പറഞ്ഞു. “ഭശരഥപൃതരനായ രാ 
മനന്െറ ശിരസ്സിനെ സീതയുടെ മുമ്പില് വെക്കുക. ഭത്താവിന്െറ അപ 
സാനാവസ്ഥയെ മുദഖിതയായ അവറം നന്നായിക്കണ്ടറിഞ്ഞുകൊകള്ള 
ട്ടെ" ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട ആ ദുഷ്ണനായ വില്ലുജജിഹ്വന് സീതയു 
ടെ പ്രിയത്തിന്നാസ്റദമായ ആ ശിരസ്്ിനെ മുമ്പിലിട്ട് ഉടനെ മറയുക 
യും ലെയ്യു. രാമശിരസ്സു കണ്ടു ദുഃഖിക്കുന്ന സീതയെ സരമ പിടന്ന ത 
ത്വോപദേശത്താല് സമാധാനിക്കുന്നു. അനന്തരം മാല്യയവാ൯ രാവണ 
നോടു സമുപമദുശം ചെയ്യുന്നതായിട്ടു' വാല്ലികി വിവരിക്കുന്നു. 

28. തതഃ സമാഗമദ്പൂ,ഭ്ധോമാല്യവാ൯ രാകഷസോമഹാന് 
ബുദ്ധിമാന്നീതിനിപുണോ രാജേഞാമാതുടപ്പിയഭപിതാ. 
പ്രാഹതംരാക്ഷസംവീരം പ്രശാന്തേനാന്തരാത്മനം 
തൃണരാജന്! വര്്ചോമേല്ൃശ്രുത്വാകുരു യധഥേപ്പിതം. 

തതടട അനന്തരം, ബുദ്ധിമാന് നീതിനി പുണഭടബുദ്ധിമാനും നീതിശാ സ്തൃത്തില് സമത്ഥനും, മഹാന് വൃദ്ധം മഹാനായ വൃദ്ധനും, രാഗഞ്ഞഃ മാതുഃപ്രിയഃപിതാടരാജാവിനെഠ മാതാപിക 
ല്യവാ൯ രാക്ഷസം മാല്യവാനെന്നു 
സമാഗമത് ടസമാഗമിച്ച, പ്രശാന്തേറ 

20. 

ന്റ പ്രിയ പിതാവും, മാ 
പേരുക്മുവനുമായ രാക്ഷസന്, 
0 അന്തരാത്മനാട ഏററവും ശാ നമായ മനസ്റസ്സോടുക്രടെ, വിരംംശൂരനായ, തം രാ ക്ഷസംം ആആ രാക്ഷ്യ സനോട്ട്, പ്രാഹട പറഞ്ഞു, രാജന്! 

എന്െറ വചസ്സിനെ, അല്യ 
്രവിച്ചിട്ട്, യഥേഡ്ഡിതം കു 

അല്ലെയോ രാജാവേ, മേ 
ശൃണടഇപ്പോഠം ശ്രവിച്ചാലും, ് 
ര്ടഇഷ്ണംപോലെ ചെയ്യാലും. 

വ്വവാുടുട 

ശൃത്വാം 
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യ തുകന്. പോയതില് പിന്നെ രാവണസമീപത്തില് മാല്യവാനെ 
നനു പേരായ. രാക്ഷസന് വന്നു. ആ റ ഗ്ര . ആ രാക്ഷസന് ശ്തും റ ശുകനെപ്പോലെ ഭൂത്വ 

നോ മറ൨ വിധത്തില് താഴ്ന്ന നിലയിലുളുളവനോ അല്പ. വയസാ 
വൃദ്ധന്. സദാചാരത്തദ്ധി നിമിത്തം മഹാന്. ദീഘദനനസാമത്മ്യ 

ത്താല് ബുദ്ധിമാന്, സ്യായാസ്യായങ്ങളെത്തിരിച്ചറിവാനുപകരിക്കുന്ന 

നീതിശാസ്ണൂത്തില് നിപുണന്. രാവണമാതാവായ കൈകസിയുടെ പ്രി 

യപ്പിതാവ്. ഇത്രത്തോളം യോഗ്യത തികഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാല്യവാന് വീ 

രനായ രാവണനോടു ശാന്തഭാവത്തോടുക്രടെ പറഞ്ഞു. ഹേ രാജന് 

ഇപ്പോഠം ഞാന് ചിലതു പറവാന്വിചാരിക്കുന്നു. അതിനെ ശ്രദ്ധാപൂര് 

വം ശ്രവിച്ചശേഷം ഇഷ്ടാനുസരണം പ്രവത്തിച്ചുകൊംക.* 

ഉ. യദാപ്പവിഷ്ഠാനഗരീം ജാനകി രാമവല്ലഭാ 

തദാദിപുയ്യാം ദൃശ്യന്തേ നിമിത്താനി ദശാനന! 

99. ഫോരാണിനാശഹേതുനിതാനിമേ വദതഃശൃഅ 

ഖരസ്ധനിതനിഘോഷ്വാാമേഘാ അതിഭയങ്കരാഴ. 

99. ശോണിതേനാഭിവഷന്തി ലങ്കാമുഷ്ണ്േനസവ്യദാ 

രദന്തിദേവലിംഗാനി സ്വിഭൃന്തിപ്രചലന്തിച. 

രാമവല്ലഭാ ജാനകീചരാമഭായ്യയായ ജനകപുത്രി, യദാ നഗരീം പ്രവി 

ഷ്ടം എപ്പ്ോം നഗരിയെ പ്രവേശിച്ചുവോ, തദാദി പുയ്യാംട അന്നു മു 

രിയില്ം ദശാനന'ടഹേ രാവണ! നാശഹേശുനി ഘോരാണിനി 

പകങ്ങളായ ഭയങ്കരനിമിത്തങ്ങം, ദൃശ്യന്തേ-ദശി 

പറയുന്ന എന്നില്നിന്നു, തനീിശൃണു-അവ 

തല് പു 

മിത്താനിടനാശസു 

ക്കപ്പെടുന്നു, വദതഭമേട 
ചി 

നിഷോഷാഭംകഠോരമായ ഗര്ജനത്തോ 
യെ ശ്രവിച്ചാലും, ചരസ്തനിത 

ടക്രടിയ, അര്റിഭയങ്കരാഃമേഘാഃ-ഏററവു
ം 

മേഘങ്ങംം, ഉഷ്ക്കേന ശോണിതേനംചുടുളള രക്തത്താല്, സവ്വദാ ല 

എപ്പോഴും ലങ്കയുടെ നാലുഭാഗത്തും വഷിക്കുന്നു, 

റിംബങ്ങാം രോഭിക്കുന്നു, സ്വിഭ്യന്ത।ി 

ഭയത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന 

ക്കാം അഭിപഷന്തി 

ദേവലിംഗാനി രുദന്തി-ഈശ്വരബ 

ചന്തിച- സ്വേദിക്കുകയും പ്രചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ലങ്കാപുരിയില് പ്രവേശിച്ചതു മു 

ദയങ്കരല ക്ഷ ണങ്ങം 

പ്പവ 

ശ്രീരാമപത്നിയായ ജാനകി, 

തല്, ഹേ രാവണ! നാശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 

കാണുന്നു. അവയെത്തെല്ലാമെന്നു
 ഞാന പറയാ കേറംക്കുക. കഠോര 

ശബങ്ങമളോടുക്രടിയ മഹാഭയങ്കരമേഘങ്ങറം ലങ്കയുടെ നാലുഭാഗത്തും 

രു കള; ല് 

ി 

ചൂടു രക്തം വഷിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളില് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുട് ദേവലിം 

ഗങ്ങറം കരയുകയും, വിയക്കകയും സ്ഥാനത്തുനിന്നു ചലിക്കുകയും 

യ്യുന്നു. 
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90. കാലികാപാണ്ഡുരൈദന്തൈഃ പ്രഹസതൃൃഗ്രത്ഭസ്ഥിതാ 

ഖരാഗോഷുപ്രജായത്തെ മുഷകാനകുലൈഃസഹ 

91. മാര്ജാരേണതുയുധ്ൃന്തി പന്നഗാഗരുഡേനതു 

കരാലോവികടോമുണ്ഡഃ പുരുഷഭകൃഷ്ണുപിംഗലഭ 

92. കാലോഗ്ൃഹാണിസമ്വേഷാം കാലേകാലേമ്പയവേക്ഷതേ 

പുതാമ്ൃസ്യാനിദുശ്യന്തേ നിമിത്ര നൂല് ഭവന്ത്ച 

99. അതടഃകുലസ്യരക്ഷാത്ഥം ശാന്തിംകുരു ദശാനന! 
സിതാംസല്കൃത്യസധനാം രാമായാശ്ത പ്രയച്ഛ ഭോഭ. 

കാലികാട കാളി, അഗ്രതഃസ്ഥിതാംഅഗ്രഭാഗത്തില് സ്ഥിതയായിട്ടു. 
പാണ്ഡുരൈഃദന്തൈ പ്രഹസതിട ശുദഭ്രദന്തങ്ങഠംകൊണ്ട് പ്രഹസിക്കു 
നനു, ഗോഷു ൭ രാഃ പ്രജായന്തേടപതുക്കളില് കഴുതകഠം ജനിക്കുന്നു, 
നക്ുലൈഃ£സഹ മൂഷകാടടകിരികമോടുക്രടെച്ചേന്ന ഏലികഠം, മാര്ജാ 
രേണ യുധ്യയന്തിട മാരജാരനോട്ട യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, പന്നഗാഭ ഗരുഡേ 
ന-പന്നഗങ്ങറം ഗരുഡനോടും, കരാലഭഭയങ്കരനും, വികട തടിച്ച 
വനും, മുണ്ഡഭടതല മൊട്ടയടിച്ചവനും, കൃഷ്ണുപിംഗലഭകാലഃകകവത്ത 
പിംഗലനിറമുള്ളവനുമായ കാലന്, സധ്വേഷാം ഗൃഹാണിടസവ്വരുടേ 
യും ധഹങ്ങകകെ, കാലേകാലേ നൃവേക്ഷതേടകാലന്തോവം നോക്കുന്നു, 
ഏതാനി അസ്യാനി നിമിത്താനി ദൃശ്യന്തേ ഇവയ്യം അന്പ്യങ്ങളുമായ 
നിമിത്തങ്ങഠം കാണക൭ പ്പെടുന്നു, ഉല് ഭവന്തിചംഉല്ഭവിക്കയും ചെയ്യുന്നു, 
അത ദശാനന! - അതുകൊണ്ടു ഹേ രാവണ! കുലസ്യരക്ഷാത്ഥം ശാ 
ന്തിം കുരുംകുലത്തിനെഠറ രഷയ്ക്രാക്കൊണ്ടു് ശാന്തിയെക ച്ചെയ്യാലും, സി 
താം സധനാം സല്കൃത്യ. നിത യെ ധനത്തോടുക്രൂടെ സല്കരിച്ചിട്ടു, 
ആശുരാമായപ്രയച്ഛു വേഗം രാമന്നായ്യ്ോണ്ടു ദാനം ചെയ്യാലും. 

ക്രാള। ഓരോ രാക്ഷസന്ററഷും മുമ്പില്നിന്നു വെളുത്ത പല്ലുകളെ 
പുറത്തുകാട്ടി ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ യെല്ലാം ഞാന് തിന്നുമെന്നഭിനഷി 
ക്കുന്നു. പത്തുക്കഠം കഴുതകെ വിക കിരികളു 
ത്തുചേന്നു പൂച്ചയോടും പാ 

 ഘ്ുലികളും ഒ 
ബൃകറം ഗരുഡനോടും പോരാടുന്നു. ഭയ, രനും വമ്പിച്ച തടിയും ഉയരവും കവത്തിരുണ്ട നിറവുമുകൂളൂ 

യടിച്ച പൂരുഷരൂപത്തിലിരിക്കുന്ന അന്തം, 
യും ഗൃഹങ്ങളെ കാലത്തും ൭ 

തലമൊട്ട 
ന വ്യുപ്പാ രാക്ഷസന്മാരുടേ 

വൈകുന്നേരവും നോക്കിക്കൊണ്ടു നില്ലുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള വയും മററനേകവിധത്തിലുളഃ 
കാശ്ണറ്റെടുക 

മ വയുമായ നിമി ത്തങ്ങറ 
യും മണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കയും ചെയുന്നു. 

(7 

ര്ധ തു൭ഒ കാ ളി ടൂ 
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ഹേ രാവണ! വംശം നശിക്കാതെ രക്ഷിപ്പാനാവശ്യമായ ശാന്തിക 
ൽ 1] നു ി മ്മം നീ ചെയ്യേണം. അരിനെറ സ്വരൂപം പറയാം കേഠാക്കുക:__ 
ടി ി നി പ സീതയെ സല്ക്കരിച്ച് ബഹുധനത്തോടുകൂടെയതിവേഗം ശ്രീരാമന്നു 

കാഴ വെക്കുക. 
൮ 

94. രാമം നാരാധയണംവിഭ്ധി വിദ്വേഷം ത്വജരാഘവേ 
യല്പാദപോതമാത്രിതൃ ജ്ഞാനിനോ ഭവസാഗരം. 

95. തരന്തിഭകതിപൃതാന്താ സൂതോ രാമോനമാനുഷഭ 
ഭജസ്വ ഭക്തിഭാവേന രാമം സഡൃഹൃദാലയം. 

30. യദൃപിത്വം ദുരാചാരോ ഭക്ത്യാപൂതോ ഭവിഷ്യസി 

മദ്വാക്യംകുരുരാഥേന്ദ്ര! കുലകൌശലഹേതവേ. 

രാമം നാരായണം വിഭ്ധിടരാമനെ നാരായണനെന്നറിഞ്ഞൊലും, രാഘ 

വേ വിദ്വേഷം ത്യജടരാമനിലുമുഭ വൈരത്തെ തൃജിച്ചാലും, മാനി 

നഃ ഓംമാനികറം, ഭക്തിപൂതാന്താഃ_ ഭക്തിയാല് ശത്രദ്ധമായ അന്തരംഗ 

ത്തോട്ട ക്രൂടിയവരായിട്ട്, യല്പാദപപോതം ആതശ്രിത്ൃയ-യാതൊരുവ 

ന്െറ പാദമാകുന്ന കപ്പലിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട്, ഭവസാഗരം തരന്തിട 

സംസാരസാഗരത്തെ കടക്കുന്നു, തതഃ രാമഭ ന മാനുഷടട അതുകൊണ്ട് 

രാമന് മനുഷ്യനല്ല, സവൃഹൃദാലയം രാമംടസവൃരുടെ ഹൃദയമാകുന്ന 

ഭവനത്തോടുക്രടിയ രാമനെ, ഭക്തിഭാവേന ഭജസ്വംഭക്തിഭാവത്തോ 

ടക്രടെ ഭജിച്ചാലും, ത്വം മുരാചാരഃ യല്യപിട നീ ദുരാഷാര്നാകുന്നുവെ 

തിലും, ഭകത്യാ പൂതഃ ഭവിഷ്യസി ഭക്തികൊണ്ടുപുതനാകും, രാജേന്ദ!- 

ഹേ രാജശ്രേഷ്റ്, ക്ലകെൊൌശലഹേതവേടകലത്തിന്െറ കുശലത്തി 

ന്നായ്യ്്ലോണ്ട, മദ്വാക്യം കുരുടഫ്ുനെറ വാക്കനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തി 

ച്ചാലും: 

രാമന് സാക്ഷാല് ശ്രീനാരായണനെന്നു ധരിച്ചുകൊ€ംക. രാമനി 

ലുമൂള വൈരത്തെ വിട്ടുകളയുക. ഹഞാനികഠം അഃദ്ൃഹത്തിനെറ പാദ 

മാകുന്ന കപ്പലിനെ ആശ്രയിച്ചു ഭക്തിപരിശ്ുഭധാന്തരംഗന്മാരായിട്ടു 

സംസാരസാഗരത്തെ കടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു രാമനു മനുഷ്യനല്ലെന്നു 

തെളിയുന്നു. എല്ലാവരുടേയും ഹൃദയത്തില് വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവാ 

യ രാമനെ പരമപ്പേമലക്ഷണയാ ഭക്തിയോടുക്രൂടെ സേവിച്ചാലും. 

വൃത്തി ചെയ്യുന്നവനാണെന്നിരിക്കിലും ശ്രീരാമ ച്രണാരവി 
വംശ 

നീ! ദുഷ് പ്ര 

ച ഭക്തിനിമിത്തം പരിശ്ുദ്ധനായ് ഭവിക്കും. ഹേ രാജേന്ദ്ര! 
കി ളു 

ചം പ് ന സ്ര ച ; ത്തിച്വാഥ 0ം 
ക്ഷേമത്തിന്നായ്യ്്ോണ്ടു ഞാന് പഠറയുന്നതനുസരിച്ച പ്രപ്ത്തച്ഛ 
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വാല്ലീകിയും രാമന് വിക്ണ്ണുവാനണെന്നു മാല്വാനെക്കൊണ്ട സ്പുഷ്ഇ 

മായി പറയിക്കുന്നുണ്ട് . 

വിഷ്ണും രാമമഹംമമ്പയേ മാനുഷം ഛത്മരൂപിണം 

നഹിമാനുഷമാത്രോസൌ രാഘവോ ദ്ൂഡവിക്രമഃ 

യേവബദ്ധഃ സമുദ്രേസ്തി൯ സസേതുഃ പരമാത്തുതഃ 

രാമന് കപടമാനുഷരൂപനായ വിഷ്ണുവാണെന്നുതന്നെ ഞാ൯ പ 

രിക്കുന്നു. കേവലം മനുഷ്യനല്ല, ഇളക്കമില്ലാത്ത പരാകൂമമുള്ഭവ൯ത 

ന്നെ രാഘവന്. യാതൊരുവന് അത്ൃത്ഭൂുതമായ ആ കാണപ്പെടുന്ന 

സേതു സമുദ്രത്തില് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ രാമനെ എങ്ങിനെ 

സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്നു പറയുക. 

917. തത്തുമാലൃയവതോ വാക്യം ഹിതമുക്തം ദശാനനഃ 

നമഷയതിദുഷ്ഠാത്മാ കാലസ്യ വശമാഗതഭ 
൭ ഹിതം ഒക്തം മാല്യവതഃ തത് വാക്യംടഹിതമായി പറയപ്പെട്ട മാല്യൃ 

ര്യ 
്ി വാനെറ ആ, വാകൃത്തെ, കാലസ്യ വശം ആഗതടംകാലനെറ വശ 

ത്തെ പ്രാപിച്ചവനും, ദുഷ്ടാത്മാ ദശാനനഭടദുഷ്ണമനസ്സ്റോടട കൂടിയവനു 
യ ി 

മായ ദശാനനന്, ന മഷയതിട സഹിച്ചില്ല. 
മാല്യവാ൯ ചെയൂഹിതോപദേശത്തെ മുയൂവശത്തിലകപ്പെട്ട ്് 

ടാ ദുര്ബുദ്ധിയായ രാവണന് ഹിതമായിക്കരുതിയില്ല. 
൭ 

98. മാനവം കൃപണം രാമമേകം ശാഖാമൃഗാശ്രയം 
സമത്ഥം മന്യസേ കേനഹീനം പിത്രാമുന്ദിപ്പിയം 

മാനവംടമനഷ്യയനം, കൃപണംടമു*ഖിതനം, ശാഖാമൃഗാശ്രയം വാന 
രന്മാരാകുന്ന ആത്രയത്തോടുക്രടിയവനും, പിത്രാഹീനം൭പിതാവിനോ 
ട വേറിട്ടവനും, മുനിപ്രിയംകമുനിമാരുടെ പ്രിയനും, ഏകം രാമം-ഏ 
കനുമായ രാമനെ, സമത്ഥംടസമത്ഥനെന്നു, കേന മന്ൃസേംഎന്തര 
കാരണ ത്താല് വിചാരിക്കുന്നു. 

കേവലമനുഷ്യനും, ദുഃഖിതനും, വാനരന്മാരെ ആശ്രയിച്ചവനും, 
പിതാവുക്രടെയുപേക്ഷിച്ചവനു;, മുനികളുടെ പ്രിയനാക ാല് നിസ്സ്റാ ര റവ റ ത്ത് ു ) നുമായ രാമനെ സമത്ഥനെന്നു വി ലാരിപ്പാനെന്തു കാരണം? 

89. രാമേണ പ്പേഷിതോ തനം ഭാഷസേ ത്വമനര്ഗകളം 
ക്ക വൃദ്ധോസി ബറ്ഡുസ്ത്വം സോോഡം സരവം ത്വദ്യ ഭിതം 

) റു രാദമണ പ്രേഷിതഃ ത്വംടരാമനാല് അആഷക്ക ന ൦ ല 
പ്പെട്ടവനാഷിട്ടു' വീ, ആ ന൪ഗമളൂ 
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ത്വം വൃദ്ധഃ ബന്ധുഭ അസിടനി വൃദ്ധനും ബന്ധുവുമാകുന്നു, ത്വയാ ഉ 
ദിതം സര്വം സോഡംംം നിന്നാല് പറയപ്ചെടതെല ളള റയപ്പെട്ടതെല്ലാം സഹിക്കപ്പെട്ടു. 

രാമനെറ ആവശ്യപ്രകാരം ഇവിടെവന്ന് യാതൊരു ക്രസലുമി 
ല്ലാ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നുവല്ലെയോ. ആകട്ടെ. പോയിക്കൊംക. 

വീ വൃദ്ധനും ബന്ധുവുമായതുകൊണ്ടു' പറഞ്ഞതിനെജയെല്ലാം 

പൊവത്തിരിക്കുന്നു 

മന്ത നന് 

6൭ 30. ഇതോമല് കര്ണപദവിം ദഹത്യേതദ്വചസ്മവ 

ഇതൃകത്വാ സര്വസ.ചിവൈഭ സഹിതഃ പ്രസ്ഥിതസ്തദാ 

ഇത തവ ഏതത് വചഭ-ഇനിമേല് നിന്െറ ഈ വചസ്സ്, മല്ക 
കം ്' യൂ ര് ള് 

ട്റ്പദവീം ദഹതിംഎനെറ കണ്ണ്ണമാരഗത്തെ ദഹിപ്പിക്കും, ഇതി ഉ 
വ ഠ ക്തവാട എന്നു പറരയിട്ടു് , തദാ സര്വസചിവൈ$ സഹിതഃട-അ 

യു റ ്; ലി പ്പോ€ംസര്വസചിവന്മാരോടുക്രടിയവനാജിട്ടു, പ്രസ്ഥിതഃ-പുറപ്പേട്ടു. 

ഇനിമേല് നിന്െറ ഇരമാതിരി വാക്യം കേംപ്പാ൯ സാധിക്കുന്ന 

തല്ല. അതെനെറ കണ്ണൂര്ധങ്ങളെ ദഹി, കമി, പറഞ്ഞു” സകല 

മന്ത്രികകോടുക്രടെ അപ്പോഠംത്തന്നെ ലിം പുറപ്പെട്ടുപോയി. 

41. പ്രാസാദാഗ്രേ സമാസിനഃ പശ്യന് വാനരസൈനികാന് 

യുദ്ധായായോജയ ല്സര്വരാക്ഷസാന് സമുപസ്ഥിതാന് 

പ്രാസാദാഗ്രേടപ്രാസാദാഗ്രത്തില്, വാനരസൈനികാന് പശ്യ൯ സ 

9 ് ് _ഠ 

മാസിനഃ_വാനരസൈസ്പയത്തിലുകൂുവരെ നോക്കി ഇരിക്കുന്നവനായിട്ടു 

സമുപസ്ഥിതാന് സര്വരാക്ഷസാന്ംസമീപത്തു നില്ല്ന്ന സര്വരാ 

ക്ഷസന്മാരെയും, യുഭ്ധായ അയേ യാജയല്കയുദധത്തിന്നായ്യോണ്ടു' യോ 

റ ]ി _] ം ജിപ്പിച്ചു 
മാളികയുടെ മുകളില്ച്ചെന്നു. ലങ്കാപുരിയുടെ നാലുഭാഗത്തും ന 

റഞ്ഞുനില്ലന്ന വാനരസൈന്ൃത്തിലുകൂളുവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന 

രാവണന് സമീപത്തു നില്ലയന്ന സര്൪വരാക്ഷസന്മാരെയും യൃദ്ധത്തിന്നാ 

യുത്സാഹിപ്പിച്ചു. 

49. രാമോപി ധനരാദായ ലക്ഷ്മ്ണേണ സമാഫ്റതം 

ടു രാവണമാസിനം കോപേന കലുഷീികൃതഃ 

49. കിരീടിനം സമാസീനം മന്ത്രിഭിഃ പരിവേഷ്ഠിതം 

ശശാമാഭ്ധനിഭേനൈവ ബാണേനൈകേന രാഘവ 

4. ശ്വേതൃച്ഛത സഹമയ്പാ നി കിരീട ദശകം തഥാ 

ചലിച്ച നിമിഷാദ്ഭോന തദത്ജൂതമവാഭവത്'. 
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രാമഃ അപി-ടരാമനും, ലക്ഷ്ണേന സമാഹൃതം ധനുഃ ആദായം ലക്ഷ്മ 
ണനാല് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ധനുസ്സിനെ ആദാനം ലെയ്യിട്ട്, ആസീനം 

രാവണം ദൂഷ്ടവാട ഇരിക്കുന്ന രാവണ നെക്കണ്ടിട്ട്*, കോപേന കലുഷീ 
കൃതഭടകോപത്താല് കലുഷിതനായിട്ടു് , കിരിടിനംടഉ ത്തമകിരീടം ധ 
രിച്ചും, മന്ത്രിഭിഃ പരിവേഷ്ഠിതംട മന്ത്രികകാല് ചുററപ്പെട്ടും, സമാസി ) 
നംംസുഖമായിരിക്കുന്നവനും ആയ അവനേയും, ശ്വേത ഛത്രസഹസ്പാ 
ണിടസഹസ്രംവെണ്കൊററക്കുടകകേയും, കിരീടദശകം പത്തു കിരീട 

ല്ല ി ത്തേയും, രാഘവഃടരാമന്൯, ശശാങ്കാദ്ധനിഭേന ഏകേന ബാണേന 
ഏവം അര്ഭധ ചന്ദ്രാകൃതിയുള്ള ഒരേ ബാണത്താല്ത്തന്നെ, നിമിഷാ൪ 
ദ്ധേന ചിച്ഛ്യേദ-അഭ്ധനിമിഷംകൊണ്ട്' ഛേദിച്ചു, തത് അത്ഭുതം 

[ര] ഇവ അഭവത് ട അത് അത്ഭുതമെന്നപോലെ ഭവിച്ച. ടു 
നി ര്യ 

നി രാവണന് പ്രാസാദത്തിന്െറ ഉപരിഭാഗത്തിലിരിക്കുന്നതു രാമന് 
കണ്ടു കോപത്താല് കലങ്ങി. ലക്ഷ്യണനെടുത്തുകൊടുത്ത വിപ്ലെടുത്ത [_ 

്പ നയ 

നു പിടിച്ചു. മന്ത്രി മാരാല് ചുററപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാവണനെ ലക്ഷ്യമാക്കി 
ആ പ്രയോഗിച്ച. രാവ: ട് സ്തം പ്ര ലു നെറ ചുറവം പിടിച്ചുകൊണ്ടു നില്ലയന്ന 
അനേകം വെണ്കൊററക്കുടകളേയും പത്തു കിരീടത്തെയും, അദ്ധച 
നദ്രാകൃതിയിലിരിക്കുന്ന ഒരേ ബാണത്താല് അര നിമിഷംകൊണ്ടു മുറി 

് ക; ] & ചുവീയ്ലി. കണ്ടുനിന്നവക്കത്വന്തമാശ്ചയുമെന്നപോലെ തോന്നി. രാമ 
ന്നാകട്ടെ, അതു നിസ്സാരം. 

4.5. ലജ്ജിതോരാവണസ് തുള്ത്ഥം വിലേശഭവനംസ്വകം 
ടയ 1 ടു ചു ആഫൂയരാക്ഷസാന സവ്വാന പ്രറഹറസഡ്യപ്രധഖാനു ഖലട 

20. വാനരൈഃഭസഹയുദ്ധായ നോദയാമാസസത്വരഃ 
ലജ്ജിതഃ രാവണഭടലജ്ജിച്ച് രാവണന്, സ്വകം ഭവനം താം പി ണ് വേശടസ്വന്തം ഭവ ടവ്ഗ നു വേഗം പ്രവേശിച്ച, പ്രഹസ്ത പ്രമുഖാന് 
14 ി[ പി 1 ര [ [ 

സപ്പ ഭാക്മസാന൯ ആഫഹുയടപ്രഹസ്താദികളയ സഡവ്വരാക്ഷസന്മാ 
രെ ആഹ്വാ ള ി റ ് 
രെ ആഹ്വാനം ചെയ്യിട്ട്, സത്വരഃ ഖ €ടത്വരയോടുക്രടിയ ഖലന്, 
വാനരൈഃ സഹ യുദ്ധായ നോദ യഠമാസട വാനരന്മാരോടുക്രടെ യൃഭ്ധ 
തതിന്നായ്യ്ക്ചോണ്ടുത്സാഹിപ്പിച്ചു. 

കിരീടാദികളെ പെടെന്നു രാമ: ടി മു ടന്നു രാമാസ്ത്രം ഖണ്ഡിച്ചു കളുഞ്ഞതിനാതല് 
ജിപ്പ ദുഷ്നായ രാവണന൯ന 4 ണ്ട് ചം ഷു ി  ബഭ്മപ്പെട്ടുകൊണ്ടു പ്രഹസ്താദി സവ്വ രാ ന്മാരെ വരുത്ത! വാനര റ 0 നഅാരോഴു യുദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങുവാന് ക, 

ല്ലിച്ച. 
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തതോ ഭേരീമൃദംഗാദ്ദൈഭപണവാനക ഗോമുഖൈ& 
47. മഹിഷോഷ്്കൈഃഖരൈഃ സിംഹൈര്ദവീപിഭിഃകൃതവാഹനാഃ 

ഖഡ് ഗശുലധനുഃപാശയകഷ്ഠടിത്തോമര ശക്തിഭിഃ 

48. ലക്ഷിതാട സര്വൃതോലങ്കാം പ്രതിദ്വാരമുപായയു 

തതഃം.അനന്തരം, ഭേരീമുദംഗാല്ലയൈഃ ഭേരി, മൃദംഗം ആദിയായും, പ 

ണവാനക ഗോമുഖൈഃ-പണവം ആനകം ഗോമുഖം എന്നു പ്റയ 
പ്പെടുന്നവയുമായ വാലദ്യങ്ങളോടും, മഹിഷോഷഫ്ലൈടപോത്തുകം, ഒ 

ട്ടകങ്ങം, ഖരൈഃ_കഴുതകറം, സിംഹൈഃംസിംഹങ്ങംം, ദ്വീപിഭിഃം 

പുലികഠം എന്നിവകളാല്, കൃതവാഹനാടടചെയ്യപ്പെട്ട വാഹനങ്ങ 

ളോട്ട ക്രടിയവരും, ഖഡ് ഗശൂലധനുഭ പാശയഷ്ടി തോമര ശക്തിഭിഃ 

ലക്ഷിതാഃ_വാഠം, ശൂലം, വില്ല്, കയര്, വടി, തോമരം, ശക്തി, എ 

ന്നിവയോടു ക്രടിയവരുമായിട്ടു, ലങ്കാം സവ്ൃതഃക ലങ്കയില് എല്ലാ ഭാ 

ഗത്തും, പ്രതിദ്വാരം-ദവാരങ്ങഥം തോം, ഉപായയു ഉ പഗമിച്ചു. 

അനന്തരം, ഭേരികം, മുദംഗങ്ങറം, പണവം, ആനകം, ഗോമു 

ഖം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വാല്ങ്ങളെ രാക്ഷസന്മാര് മുഴക്കി. പോത്തു 

കഠം, ഒട്ടകങ്ങഠം, കോവര് കഴുതകഠം, സിംഹങ്ങം, പുലികഠം, എ 

ന്നീമൃഗങ്ങളിലിരുന്ന്, വാഠം, ശൂലം, വില്ല്, കയര്, വടി, തോമരം, ശ 

ക്തി എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ആയുധങ്ങളെ ധരിച്ചുംകൊണ്ടു ലങ്കയുടെ നാ 

ലുഭാഗത്തുമുളള ഗോപുരങ്ങളില് രാക്ഷസന്മാര് ഒരുങ്ങിനിന്നു. 

തല്പൂര്വവമേവരാമേണ നോടദിതാ വാനരഷഭാഃ. 

29. ഉദ്യമൃഗിരിശൃംഗാണി ശിഖരാണി മഹാന്തിച 

തരൂംശ്ചോല്പാട്ടയ വിവിധാന് യൃദ്ധായഹരിയൂഥപാടഃ 

50. പ്പേക്ഷമാണാ രാവണസ്യ താന്യനീകാനിഭാഗശഃ 

രാഘവപ്രിയകാമാത്ഥം ലങ്കാമാരുരുഹുസ്തദാ. 

തല്പുയഠിം ഏവ അതിന്നുമുമ്പേതന്നെ, രാമേണ നോദിതാഭടരാമനാല് 

പ്രേരിക്കപ്പെട്ട, വാനരപ്ാഭാഃചവാനരമുഖ്യ്യന്മാര്, തൃംഗാണിടമലകളു
ടെ 

ക്രത്തുയന്ന ഭാഗങ്ങളേയും, മഹാന്തി ശിഖരാണിവമ്പിച്ച ഭാഗങ്ങളേ 

യും.ഉല്യമ്യ_ഉയത്തീട്ട്,വിവിധാന്- ബഫഹവിധത്തിലുള്ള,തതൂ൯ ചഉല് 

പാട്യം വൃക്ഷങ്ങളെയും പുഴക്കിട്ട് , യുദ്ധായ ഹരിയൃഥപാടടയയദ്ധത്തി 
രി 

വാനരസൈസ്പ്യാധിപന്മാർ, രാവണസ്ധയ താനി അനീകാ ദ് 

ന്നായെ.ണ്ടു 

ലി 
ഭാഗി 

നിചരാവണനെറ ആ സൈന്യങ്ങളെ, ഭാഗശഃ പ്രേക്ഷമാണാടട 

0 ത്ഥം രാമനെറ പ്രിയം 
ച്ച നോക്കുന്നവരായിട്ട് , രാഘവപ്രിയകാമ പ്ര 
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ചെയ്യുനുകൂള, ആഗ്രഹത്തെ ഫലിപ്പിപ്പാനായ്യൊണ്ടെ , ലംകാം തദാ 

ആരുരുഹുഃടലങ്കയെ അപ്പോം ആരോഹണം ചെയ്യ. 

രാക്ഷസന്മാര് യുദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങുന്നതിന്നുമുമ്പേത്തന്നെ രാമകല്ല 

നപ്രകാരം വാനരവീരന്മാര് പവ്ൃതങ്ങളുടെ ശുംഗങ്ങ, വമ്പിച്ച ശരി 

ഖരങ്ങം, ബഹുതരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങള്ം ഇവയെ പുഴക്കിപ്പിടിച്ച സ്യ 

ദ്ധത്തിന്നായൊരുങ്ങി നില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന. രാവണനെറ സൈസ്യ 

ഞ്ങ0ം ഗോപുരങ്ങളില് നില്ലൃന്നതിനെ നോക്കിക്കണ്ടു. ഇന്നിന്ന ഭാഗ 

അ്അമളെ ഞങ്ങറം തടുത്തുനിത്തിക്കൊക്കാം. നിങ്ങറം പുരിക്കുകുളില് പ്ര 

വേശിക്കുവിന്? എന്നുള്ള ഏപ്പാട ചെയ്യയാല് ശ്രീരാമനന്െറ ഇഷ്ടപു 

ത്തി വരുത്തുവാനായി വാനരവീരന്മാര ലങ്കയുടെ നാലുഭാഗത്തും ആ 

ക്രമിച്ച. 

21. ത്തേദൃുമൈഃ പര്വതാഗ്രൈശ്ച മുഷ്ടിഭിശ്ചപ്പവംഗമാട 

തതഃ സഹസ്പവയൃഥാശ്ച കോടിയൃഥാശ്ചയൂഥപാജ 

57, കോടീശതയുതാശ്ചാന്യ്േ രരുധുന്നഗരംഭൂശം 

ആപ്പവന്തഃ പ്ലവന്തശ്ച ഗരജന്തശപ്പുവംഗമാ$ 

59, രാമോജയത്യതിബലോ ലക്ഷമണശ്ച മഹാബല 

രാജാജയതിസുഗ്രീപവോ രാഘവേണാനുപാലിതട$ 

54. ഇത്യേവംഘോഷയന്തശ്ച സമംയ്യയുയധിരേരിഭിഃ. 

ദുമൈഃം.വൃക്ഷങ്ങഠംകൊണ്ടും, പര്വതാമെഗ്രഃ ച-പര്വതശിഖരങ്ങം 
കൊണ്ടും, മുഷ്ണിഭിഭ ചടമുഷ്ണികഠംകൊണ്ടും, സഹസ്രയൃഥാട ആയിരം 
യൂഥങ്ങളോടുക്രടിയവരും, കോടിയൂഥാഃ ചടകോടിയൂഥങ്ങളുള്ളവരു 
മായ, യൂഥപാഴംസൈസ്പയാധിപന്മാരായ, തേ പ്പവംഗമാഴടആ വാന 
രന്മാ൪, ആപ്പവന്തഭടമേല്ലോടു ചാടുന്നവരും, പ്പവന്തഃചംതാഴത്തേ 

8൭ ചാടുന്നവരുമായിട്ട്, രാമഭജയതിടരാമന് ജയിക്കുന്നു, മഹാബല 
ലക്ഷ്മുണഃ ച ജയതിംമഹാ ബലവാനായ ലക്ഷ്മണനും ജയിക്കുന്നു, 
രാഘവേണ അരനുപാലിതഭ രാജാ സൃഗ്രീവഃ ജയതി_രാഘവനാല് 
-ി [മ] നിരന്തരം പാലിക്കപ്പെടുന്ന രാജാവായ സുഗ്രീവനും ജയിക്കുന്നു, ഇ 

ത്യേവം ഘോഷയന്തട ഇ പ്പകാരം ഘോഷിക്കുന്നവരായിട്ട്, അരിഭിഃ 
സമംടശത്ുക്കളോടുക്രടെ, രരുധുഭ യുയുധിരേചംരോധിക്കയും യഭ്ധം 

മചയ്തയും ഒലവയ്യു; 

് ആയിരം, കോട! എന്നിങ്ങിനെ വമ്പിച്ച ഭടന്മാരോടുക്രടിയ സേ 
നാധിപന്മാരായ വാനരന്മാർ ലങ്കാപുരിയുടെ അന്തഭാഗത്തില് പ്രവേ 



1030 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ശിച്ച. ചു. വൃക്ഷങ്ങം, പര്വതശിഖരങ്ങം, എന്നിവകൊണ്ടും, മുഷ്രികഠം 
കൊണ്ടും രാക്ഷസന്മാരെ പ്രഹരിച്ചുതുടങ്ങി. ഒരു ദ്വാരത്തില്ക്രടിയും 
ത പാടില്ലാത്തവിധം നഗരത്തെത്ത ടഞ്ഞു മേല്ലോട്ടം 

രം ം ല് ഴി! [| കുി്ോട്ടം ചാടി നഗരം തല്ലി അകക്ന്നെ വാനരന്മാര് അത ബലിഷ്ഠ 
നായ രാമന് ജയിക്കുന്നു” “മഹാബലവാനായ ല ക്ഷ്യണന ജയിക്കുന്നു”? 
0 റ രാമനാല് സദാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൌണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാവായ സുഗ്രീവന് 

ക 2 ജയിക്കുന്നു?” എന്നിങ്ങിനെ ഉച്ചത്തില് ഘോഷിച്ചുംകൊണ്ടു ശര്ക്ക 
കോടു യുഭ്ധംലെയ്യു. 

ഹത്തമാനംഗദകെ്ചെവ കുമുദോനീലഏവച 

55. നലശ്ചശരഭശ്ചൈവ മൈന്ദോദ്വിവിദഏവല 

ജാംബവാന്ദധിവക്തൂശ്ച കേസരീതാരഏവച 

20. അന്യേചബലിനഃ സര്വേ യൃഥപാശ്ചപ്പവംഗമാഃ 

ദവാരാണ്യൂല്പ് ഭൂത്യലങ്കായാഃ സര്വയതോരുരുധുര്ദ്ദശം 

തദാവൃക്ഷൈമ്മഹാകായാഃ പര്വതാഗ്രൈശ്ചവാനരാഭ. 

ബലിനഃ_ബലവാന്മാരും. യൂഥപാടംസംഘപപാലകന്മാരുമായ, പല്ലവം 
[രി 

ഗമാഃ_ വാനരന്മാര്, ദ്വാരാണി ഗോപുരങ്ങളെ, ഉല്പ് ഉത്യ- ചാടിക്ക 
[ള് ടന്നിട്ട് , അരുധുഃടതടഞ്ഞു. ) ള॥ ) 

ഹനുമാന്, അംഗദന്, കുമുദന്, നീലന്, ന ഒന്, ശരഭ൯, മൈ 
് യയ ് മ] ല്ല ഴു 

൯൯, ദ്വിവിദന്, ജാംബവാന, ദധിവക് തന്, കേസരി, താരന് ഏ 

ന്നിവരും ബലവാന്മാരായ മറ സേനാധിപന്മാരും ലങ്കയുടെ സര്വ 
ല ഭി 

ദപാരങ്ങളരെയും വൃക്ഷങ്ങളും പര്വതശിഖരങ്ങളുംകൊണ്ടു തടഞ്ഞു ഗ 

താഗതങ്ങളെ തടസ്ഥപ്പെടുത്തി. 

57. പിജഷ് നുസ്ലാനിരക്ഷാംസി നഖൈദ്ദത്തൈശ്ചവേഗിതാഃ 

രാക്ഷസാശ്ചതദാഭീമാ ദവാരേഭ്യഭഃ സര്വതോരുഷാ 

. 
ല് ല ടഃ 

ട8. നിരഗത്വഭിന്ദിപാലൈശ്ച ഖഡൈഗഃ ശുലൈഭഃ പരശ്വലൈ 

നിജഘ' നര്വാനരാനീകം മഹാകായാ മഹാബലാഃ. 

മുള വരായ വാനരന്മാര്, താനിരക്ഷാംസി-ആ രക്ഷ 

ഭീമാഃ രാക്ഷസാഃ ചംഭയങ്കരാകാര 
വേഗിതാഃ ടവേഗമു 

സ്സകമെ, വിജഘ് നുഃ-ഹനിച്ചു, 

രഷാദ്വേഷ്യത്തോടുക്രടെ, സരവതഭ 6൨3 
(വി 

ിര്ഗമിച്ചിട്ട് , മഹാ 

വര്, വഠാനരാ 

ന്മാരായ രാക്ഷസന്മാരു൦യ 

ഡ ] നിന്നും ൨ 
രേഭ്വയഭ നിര്ഗത്ചയം-എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളില് 

കായാഴ മ ഹാബലാഃടവമ്പിച്ച ശരീരങ്ങളും ബലവുമുള്ള 

വികം നിജഘ് നുഃ-വാനരസൈസന്യത്തെ
 നിഹനിച്ചു. 
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ശക്തിയും ലേഗവും അധികമുള്ള വാനരന്മാർ ആ രാക്ഷസത്മാ 

രെ ബഹുവിധത്തില് ഹനിച്ച. വമ്പിച്ച ശരീരവും ബലവുമുള്ള രാക്ഷ 

സന്മാരും സ്വശക്തികൊണ്ട വാനരസൈന്യയത്തെ ധിക്കരിച്ചു സര്വ 
ദ്വാരങ്ങളില് കൂടെയും പുറത്തു ചാടിവന്നു. ഭിദ്ദിപാലം, വാം, ശൂലം, 
പരശ്പധം, എന്ന ആയുധങ്ങഥംകൊണ്ടുപദ്രവിച്ച. 

29. രാക്ഷസാംശ്ച തഥാ ജഘ്നുര്വാനരാ ജിതകാശിനഃ 

തഥാ ബഭൂവ സമരോ മാംസശോണിതകര്ദ്ൃമട 

00. രക്ഷസാം വാനരാണാംല സംബഭൂവാത്ഭുതോപമഃ 

രാക്ഷസാ൯ ചംരാക്ഷസന്മാരെയഷും, ജിതകാശിനഭ വാനരാഃ-ജഷയ 
ത്താല് പ്രശോഭിക്കുന്ന വാനരന്മാര, തഥാ ജുഘ്നുഃ- അപ്പകാരം ി 

നിച്ചു, രഷസാം വാനരാണാം ഖര ഷസ്സുകഥംക്കും വാനരന്മാക്കം ത 
മ്മില്, മാംസശോണിതകദ്ടമഃ മാംസംകൊണ്ടും രക്തം കൊണ്ടും ചി 
പിടിച്ച പ്രദേശത്തോടുകൂടിയും, അതു തോപമഃം ആശ്ചയ്യയൃയദ്ധത്തിന്നു 
പമയായിരിക്കുന്നതുമായ, സമയ സംബഭൂവ_യൃഭ്ധമുണ്ടായി. 

മയത്താല് വിളങ്ങുന്ന വാനരന്മാര് രാക്ഷസന്മാരെയും അത്തേവി 
ധം പ്രഹരിച്ചു. ഇങ്ങിനെ രാക്ഷസന്മാക്കം വാനരന്മാക്കം തമ്മി 
തൃത്ജഭൂതമായ യുദ്ധമുണ്ടായി. യുദ്ധം നടക്കുന്ന സ്ഥലം മാംസംകൊണ്ടും 
രക്തംകൊണ്ടും ചളിപിടിച്ചു. അത്ഭുതമായി നടക്കുന്ന ഏതൊരു 
ദ്ധത്തിന്നും ഈ യൃദ്ധത്തെ ഇ പമാനമാക്കവാ൯തക്ക വിധത്തില് അ 
ഘോരമായിരുണു, വാനരരാക്ഷസന്മാ൪ തമ്മിലുണ്ടായ ഈ യുദ്ധം. 

ല് ആ 

പയ 

൫ 

തേഹയൈശ്ച ഗജൈകശ്രൈവ രഥൈഃ കാഞ്ചനസന്നികെഭ; 
01. രക്ഷോവ്യ്യാ്ലായുയയധിരേ നാദയന്തോ ഭിശോദശ 

൭ രാക്ഷസാശ്ച കപിന്ദ്രാശ്ച പര സ്സുരജയൈ ഷിണട 
1] ര്യ 02. - രാക്ഷസാന്൯ വാനരാജഘ് നവ്യാനരാംശ്ചൈവരാക്ഷസാഃ 

രാമേണവി്ക്കു നാദൂഷ്ടാഹരയോ ദിവിജാംശജാ 
09. ബഭൂവബ്ബലിനോഹൃഷ്ടാ തദാപിതാമൃതാ ഇവ. 

തേംടഅവര്, ഹയൈട$ചം കതിരകഷ്മോടടം,, ഗമജൈട ചം. ആനകളോ 
9, കാഞ്ചനസന്നിഭൈഃട സ്വീ ം ൪ ഭൈ സ്പണ്ണതുല്യങ്ങളായ, രഥൈഃടതേരുകളോട്ടം ക്രടെ, ്ക്ധോവ്യാഘലാടടരാക്ഷസവീരന്മാര്, ദശ ദിശം ് നാഭയന്തഃപ ത) ദിക്കുകളെ ശബിപിക്കു ക, 9 ലി ടം ം) ( | [5:11 ൭ ാശ്ഷ്വയസ് ൭ 

് റ (രാ ചചരാക്ഷസനമാ 
രും, വാനരശ്രേഷ്ടന്മാതം, 

പര് സ്ൂരജമയൈഷിണട 
അന്യോന്യം ജയി ല് നി 

ൽ പ്ഠാനിചിക്ക ഡില് 4 രര പ ക കടന്നവരായിട്ടു്', ധുയുധിരെടയുദ്ധം ചെയ്യ, ജഘ്നചംഹനി ി 
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പി ത്ത ൭-4 ഉ ] റ ് ച്ചം വിഷ്ണുനാ രാമേണട വിഷ്ണുവായ രാമനാല്, ദൂഷ്ണാടംടകടാക്ഷിക്കപ്പെ 
ട്ടം ദിവിജാംശജാഭ ഹരയഃംദേവാംശസംഭവന്മാരായ വാനരന്മാര്, 

൭ പിതാമൃതാഭ ഇവ അമൃതപാനം ചെയ്യവരെന്നപോലെ, ഹൃഷ്ഠാടടസ 

ന്തോഷിച്ചവരും, ബലിനഃ ബഭ്ൂവുഃ-ബലവാന്മാരുമായി ഭവിച്ച. 

ആ രാക്ഷസന്മാർ ആന, കുതിര, തേര് എന്നീ വാഹനങ്ങളിലി 

രുന്നു പത്തുദിക്കും മുഴങ്ങുംവിധം അട്ട ഹാസംചെയ്യുകൊണ്ടട് യുദ്ധംചെ 

യ്മ രാക്ഷസന്മരും, വാനരത്രേഷ്ഠന്മാരും അന്യോന്യം ജയേച്ഛൃയോട്ട 

കരടെ യുദ്ധം ചെയ്കയും പ്രഹരിക്കയും ചെയ്യു. സാക്ഷാല് പിഷ്ണുവായി 

ത്തന്നെയിരിക്കുന് ശ്രീരാമനാൽ കടാക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദേവാംശസംഭവ 

ന്മാരായ വാനരന്മാര് അമുതപാനം സിദഭ്ധിച്ചുവരെപ്പോലെ സന്തോഷി 

ചുവരും മഹാബലമുള്ള വരുമായ "ഭവിച്ച. 

സിതാഭിമരപാപേഠര രാവണേനാഭിപാലിതാന്൯ 

54. “ ഹതത്രീകാ൯ ഹതബലാന് രാക്ഷസാന് ജഘ് നുരോജസാ 

ചതുത്ഥാംശാവശേഷേണ നിഹതം രാക്ഷസം ബലം. 

സീതാഭിമരപാപേന രാവണേനംസീതാസ്സറശനജ ന്ൃപാപത്തോടുക്ര 

ടിയ രാവണനാത, അഭിപാലിതാന്ടരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരും, ഹത ശ്രീ 

കാന് ഹനിക്കപ്പെട്ട ശ്രീ യോടു ക്രടിയവരും, ഹതബലാ൯ രാക്ഷ 

സാന് ഹനിക്കപ്പെട്ട ബലത്തോടു കൂടിയ വരുമായ രാക്ഷസന്മാരെ, ഓ 

ജസാ ജഘി'നുഃ- ബലത്താല് ഹനിച്ചു, ചതുത്ഥാംശാവശേഷേണടനാ 

ചിലൊരംശം അവശേഷത്തോടുക്രടെ, രാക്ഷസം ബലം നിഹതംട 

രാക്ഷസ്൭ മസന്യം നിഹനിക്കക പ്പെട്ടു. 

സിതാശരീരത്തെ താ തൊട്തിനാല് പാപിയായ് 

തിന്ന രാവണന് പരിപാലിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ശ്രീയും ബലവും നശി 

ചുപോഷിരിക്കുന്ന രാക്ഷസസൈന്ൃത്തിന്െറ മുക്കാല്ഭാഗത്തെ ശ്രീരാ 

മ മഹാബലശാലികളാട്ട ജിന്ന വാനരവിരന്മാര നശി 

ദ്ട. സ്വസൈസ്പയം നിഹതം ദൂഷ്പാ മേഘനാദോഥ റുഷ്ടധീ 

തവ ഗര് ശ്രീമാനന്തഭ്വാനം ഗതോസുരഃ 

00. സര്വാസ്തുകശലോല്യോ ബൃഷ്മാസ്ക്േണ സമന്തതഃ 

നാനാവിധാനി ശസ്ത്രാണി സമാനീ 

67. പവഷ ശര്ജാലാനി | തദ്ഭതമിവാഭവത് . 
് വി 

ഡപസൈസ്പയം നിഹതം ദുഹ്്വാടതനെറ സൈന്യം ഹനി ധര ച്ടുതാ 
സ്വ൭൮൭- ഡു; 
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യിയ്ക്കകണ്ടിട്ടു , ദുഷ്ണധീടം ദുഷിച്ച ബുദ്ധിയോടുക്രടിയവനും, ബ്രഹ്മദത്ത 

വരഃ ബ്ര്മാവിനാല് ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട വരത്തോടുക്രടിയവനും, സ 

ര്വാസ്റ്രുകുശലഃടസര്വാസ്റ്രങ്ങളിലും സമത്ഥനും, ശ്രീമാന് വിരലക്ഷ്മി 
യോടു ക്രടിയവനുമായ, മേഘനാദഃ അസുരഃ-മേഘനാദനെന്ന അസു 
രന്, ല്വയ്യോമൂി അന്തര്ധാനംഗതഭട ആകാശത്തില് അദുശ്യനായി നി 
ന്നിട്ട്, സമന്തതഃ നാലുഭാഗത്തും, ബൃഫ്മാസ്ക്ലേണട ബ്ൃഷ്മാസ്ത്രത്തോട 
ക്രടെ, നാനാവിധാനിശസ്താണിടനാനാവിധങ്ങളായ ശസ്ത്രങ്ങളെയും, 
ശരജാലാനിംശരസമൂഹങ്ങളെയും, വാനരാനീകം അദ്ദയന്- വാനര 
സൈസ്പ്യത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ട്, വവഷടവഷിച്ച, തത് അ 
ത്ഭുതം ഇവ അഭവത് ടഅതത്ഭുതമെന്നപോലെ ഭവിച്ച. 

തന്െറ സൈന്യത്തെ വാനരന്മാർ സംഹരിക്കുന്നതിനെ ദുര് 
ഖ്വദ്ധിയായ മേഘനാദന് കണ്ടു. അവന്നു ബ്രഹ്മാവു വരം കൊടുത്തി 
ട്ട്. സര്വാസ്ത്റസമ്പന്നനായ അവന് ആകാശത്തില് അദ്ൂശ്യനായ്ക്കു 
നുനിന്നു. ബ്രഷ്മാസ്ത്രത്തോടുക്രടെ ബഹുവിധ ശസ്ത്രങ്ങളെ വാനരന്മാ 
രിലും രാമനിലും വഷിച്ചു. വാനരന്മാരെ ഉപദ്രവിച്ച. ആളെ ക്കാണു 
ന്നില്ല, അസ്ത്രങ്ങറം വീണുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. കാണികറംക്കത്തുതമെന്ന 
പോലെത്തോന്നി. മായാവി കളായ രാക്ഷസന്മാക്കതില് യാതൊരതുട്ട 
തവുമില്ല, 

രാമോപിമാനയന് ബാഷ്മമസ്ത്രമസ്ത്ര വിദാംവരഃ 
695. ക്ഷണംതൂഷ്ച്ണീമുവാസാഥ ദദശപതിതംബലം 

വാനരാണാംരഘുത്രേഷ്ഠശ് ചുകോപാനലസന്നിഭഃ. 
09. ചാപമാനയസൌമിത്രേ! ബൃഫ്മാസ്ത്റേണാസുരംക്ഷണാല് 

ഭസ്തീകരോമിമേപശ്യ ബലമല്ലരഘൃത്തമ! 

അസ്തറവിദാംവരഃ രാമഃ അപിട അസ്തൂജഞന്മാരില് ത്രേഷ്ണനായ രാമ 
നം, ബ്രാഹ്മം അസ്സം മാനയന്ബ്രഫ്മാസ്ത്രത്തെ മാന്ിക്കുന്നവനായിട 

ന് 2 [ടി ൫ ക്ഷണം തൂഷ്ണീം വാസ അല്പസമയം മിണ്ടാതിരുന്നു, അഥ വാന 
രാണാം ബലം പതിതം ദദന- അനന്തരം വാനരസൈന്പ്യം വിണത കണ ി നു! (ര ണ്ടു, സൌമിത്രേ! ചാപം ആനയടലക്ഷ്കണ! വില്ല കൊണ്ടുവരിക, 7 

യ 
൭ ട് 

ലേഷ്മാസ്ന്േണ അസുരം ക്ഷണാല് ഭ: കരോമി ബ്രഷ്മാസ്തത്താല് ആ സുരനെ ക്ഷണത്തില് ഭസ്തമാക്കുന്നേന്, രഘ ത്തമ! അദ്യ മേബലം യ നി പശ്വടരഫ്ൃഗ്രേ പ്പാ വടെ പ ഇപ്പ്പോം എനെറ ബലത്തെക്കണ്ടാലും. 
അസമറ ല്ല (൮ [8] ) 

ടി 

വ മവിയുന്നവരിലുത്തമനായ രാമനും അല്പനേരം ബ്ൂുഹ്മാസ റം ൫ ത്തെ ബഗ്ശുമാനിച കൊണ്ടി 
ചാമാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അനന്തരം വാനരസൈഖവ്യം നാലു 
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ഭാഗത്തും വിണുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു. അഗ്നിയുജ്ജവലിക്കുന്ന മട്ടില് കോ 
€% പ പിച്ചു. “ലക്ഷ്മണ വില്ലെടുക്കുക. (രാമനന്െറ കയ്യില്ത്തന്നെ വില്ലണ്ട്. 

കോപാധിക്യത്താല് അതു മറന്നിട്ടെന്നപോലെ പറഞ്ഞു.) ബ്രഹ്മാ 
൭ സ്ത്രംകൊണ്ടു' രാക്ഷസനെ ഭസ്തമാക്കുന്നുണ്ടു . ഹേ ലക്ഷ്മണ! നീയിപ്പോ 

മജെനെറ ബലം കണ്ടുകൊഠംക.? 

70. മേഘനാദോപി തഛ് വത്വാ രാമവാക്യമതന്ദ്രിതഃ 
രൂരണംജഗാമ നഗരംമായയാ മായികോസുരഃ. 

മേഘനാദഃ അപിംമേഘനാദനും, തത് രാമവാക്യംശ്രത്വാ-ആ രാമ 
ഠ വാക്യത്തെ ശ്രവിച്ചിട്ട് , അതന്ദ്രിതഃ ജാഗ്രതയുള്ള വനായിട്ട്, മായ 

യാ തൂരണം നഗരം ജഗാമട മായകൊണ്ട് ശീലം നഗരത്തെ പ്രാ 
ച്ച. ൨ ലു 

മേഘനാദനും രാമന് ലക്ഷ്മണനോടു പറത്ത ആ വാക്യംകേട്ട. 

ഒട്ടും താമസിക്കാതെ അതിജാഗ്രതയില് അദ്ൃശ്യനായിട്ടുതന്നെ നഗര 

ത്തെ പ്രാപിച്ച. പ്രാപിച്ചു 
71. പതിതം വാനരാനീകം ദൂഷ്്വാരാമോതിദുഭഖിതഭ 

ഉവാച മാരുതിംശീഘം ഗത്വാക്ഷിരമഹോദധിം 

798. തതൂദ്രോണഗിരിന്നാമ ദിവ്യൊൌഷധിസമുത്ഭവഃ 

സമാനയദ്രതംഗത്വാ സംജീവയ മഹാമതേ! 

ടി ി 
] ന് റ 

വാനരൌഘാന് മഹാസത്വാന് കീത്തിസ്നേസസ്ഥിരാഭവേത 

ആഞൊപ്രമാണമിത്ൂക്തവാ ജഗാമാനില നന്ദന. 

വാനരാനീകം പതിതം ദൃഷ്ട വാടവാനരസൈസ്യം പതിച്ചതായിക്ക 

ണ്ടിട്ട്, അതിമുഭഖിതഭരാമഭ-ഏററവും ദുഴഖിച്ച രാമന്, മാരുതിം ഉവാ 

ചംഹനുമാനോടട പറഞ്ഞു, ക്ഷീരമഹോദധിം ശീഘ്വം ഗത്വാ ക്ഷിര 

മഹാസമുദ്രത്തെ വേഗംഗമിച്ചിട്ട്, തത ദില്യ്യെഷധിസമുത്ഭവട- അവി 

ടെ ദിവ്യമായ ഓഷധത്തിനെറ സമുത്ഭവത്തോടുക്രടിയ, ദ്രോണഗിരി 

നാമംദ്രോണമെന്നു പേരായ പരവതം, ഭൂതം ഗത്വാസമാനയടവേ 

ഗംചെന്നു കൊണ്ടുവരിക, മഹാസത്വാന് വാനരൌഘാന്കമഹാ ബ 

ലവാന്മാരായ വാനരസമൂഹങ്ങളെ, സംജീിവയംസംജീവിപ്പിച്ചാലും, 

ച ാമതേ! തേ കീത്തിഃ-മഹാബ്ുദ്ധിശാലി൯-” നിന്െറ കീത്തി, സു' 

സ്ഥിരാഭപേല്കസസ്ഥിരയായ് ഭവിക്കും, ആഞ്ഞൊപ്രമാണം ഇത്ചു 

ക്ത്വാംകംല്പന, പ്രമാണം എന്നു പറഞ്ഞിട്ട്, അനിലനന്ദനുഃ ജഗാമട 

പ്യായുപൂത്രന ഗമിച്ചു. 
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വാനരസൈസ്പം വീണുകിടക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോഠം ഏററവും ജഃ 
€ €% ക 

ഖിച രാമന് ഹനുമാനോട് പറഞ്ഞു:__മാരുതേ! നീ വേഗം പാല് 
റി 

മടല് തീരത്ത പോകേണം. അവിടെ ദ്രോണമെന്നു പേരായ ഒരു പ 
൨... 

് 

വയതമുണ്ട്'. അതില് ദിവ്വെരഷധികളൂണ്ട്. വേഗം അതുകൊണ്ടുവന്നു 

മാ ബലവാന്മാരായ ഈ വാനരന്മാരുടെ സംഘത്തെ ജീവിപ്പിക്കേ 

ണം. ഈ പ്രവൃത്തിയാല് നിന്െറ കീത്തി ലോകത്തില് എന്നും നശി 
ലി 

ം ത്ത ഹനമാ൯ ക്കാതെ നിലം.” കല്പനപ്രകാരം ചെയ്യാമെന്നു പറഞ്ഞ 

വായയവേഗത്തില് പാഞ്ഞു. 

74. ആനീയചഗിരിം സധ്യാന് വാനരാന് വാനരഷഭടഭ 

ജീവയിത്വാ പുനസ്ൃത സ്ഥാപയിത്വായയെൌ ദ്രൃതം 

72. പൂ്വപല്ഭൈരവം നാദം വാനരാണാം ബലൌഘതഃ 

ശ്രത്വാവിസ്പുയമാപന്നോ രാവണോ വാക്ൃമബ്രവിത്. 

ഗിരിം ആനീയ ഗിരിയെ ആനയിച്ിട്ട്', സര്വ്വാന് വാനരാന് ജീവയി 

ത്വാംസ്യന്മാരായ വാനരന്മാരെ ജീവിപ്പിച്ചിട്ടു്, പുനഭ വാനരഷഭദട 

പിന്നെയും വാനരമ്രേഷ്ഠ൯, തത്ര സ്ഥാപയിത്വാ-അവിടെ സ്ഥാപി 
ചിട്ട, ദൃതം ആയയൌം വേഗം ലടറ്ലദ്യ, വാനരാണാം ബബ 

ലൌഘതഃം വാനരന്മാരുടെ സൈന്പസമൂഹത്തില് നിന്ന്, ഭൈരവം 

നാദംഭയങ്കരമായ ശബ്ദും, പുവുവല്ശ്രത്വാടമുമ്പേത്തെപ്പ്പോലെ ത്ര 

വിച്ചിട്ട്, വിസ്തയം ആപന്നഃ രാവണഭടത്ത്ഭുതത്തെ പ്രാപിച്ച രാവ 

ണന്, വാക്യം അബ്ൂവിത് വാക്യത്തെ പറഞ്ഞു. 

ഹനുമാന് മരുന്നുമല കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാ വാനരന്മാരെയും ജീ 

വിപ്പിച്ച. രണ്ടാമതും ആ മലയെ ആ സ്ഥാനത്തില് കൊണ്ടുപോയുറ 

പ്പിച്ചു വേഗം മടങ്ങിവന്നു. വാനരസൈസ്പയസമൂഹത്തില് നിന്ന്: ഭയങ്ക 

രശബ്ബം മുമ്വേത്തെപോലെ കേട്ട രാവണന് ആശ്ചയയഭരിതനായിടി 

ങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. 

76. രാഘവോ മേ മഹാന് ശര്രഃപ്പാപ്ലോ ദേവവിനിമ്മിതഃ 
ഹന്തുംതംസമരേ ശീഘം ഗച്ചയന്ത്ര മമ യൂഥപാ. 

70. മന്ത്രിണോ ബാന്ധവാദഃശൂരാ യേചമല്പ്രിയകാംക്ഷിണഃ 

സര്വ്വേ ഗച്ചത്തൂയുദ്ധായ ത്വരിതം മമശാസനാത് 
[കി 783. യേനഹഗച്ചൃന്തിയുദ്ധായ ഭീരവഃപ്രാണ വിപ്പവാത് 

ന ് [ഴി താന്ഹനിഷ്യ്യാമൃയഹംസവ്വാന് മച്ഛാസനപരാങ് മുഖാന് 

ദേവവിനിമ്മിതഃംദേവന്മാരാല് ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ട, മേ മഹാന് ശരത്രൂഃ 



1049 അദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

രാഘവഭപ്രാപ്ലഃ-എനെറ മഹാശത്രുവായ രാമന് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു, 
തം സമരേ ശീഘ്വം ഹന്തു-അവനെ സമരത്തില് വേഗം ഹനിപ്പാ 
നായ്യ്്ോണ്ടു' , മമ യൂഥപാടട- എന്െറ സൈനമ്പ്യനാഥന്മാരും, ണം 
ബാന്ധവാഭടമന്ത്രികളും ബന്ധക്കളൂം, മല്പ്രിയകാംക്ഷിണഃ യേ ശു 
രാഭ-എനെറ പ്രിയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുൂരന്മാരും, മമ ശാസനാല്ംഎ 
നെറ ആജഞെയനുസരിച്ച, സവ്വേ യുദ്ധായ ത്വരിതം ഗച്ഛന്ത-സകല 
രും യുഭ്ധത്തിന്നായ്യൊൊണ്ടു വേഗം ഗമിക്കട്ടെ രി യേഭീ 
രവ സം വില് നിന്നു ഭയപ്പെടുന്ന യാതൊരു 
ആര് ഗമിക്കുന്നില്ലെയോ, മച്ഛാസനപരാങിമുഖാന് സ്പാന് താന് 
എനെറ കല്ലന കേംംക്കാത്ത ആ സവ്വിരേയും, അഹം ഹനിഷ്യാമിക 
ഞാന് ഹനിക്കും. 

€% ലി ലി ദേവന്മാർ എന്നെ സംഹരപ്പാ൯ ജനിപ്പിച്ചു എന്െറ മഹാ ശ 
ര്യ 

രൂവായ രാമന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അവനെ യുദ്ധത്തില് ഹ 
ച] പ റ 

നിപ്പാന് എനെറ സകല സേനാപതികാം, മന്ത്രിമാര്, ബന്ധുക്കഠം, 

എനെറ പ്രിയം പ്രവത്തിപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്ന മറ൨ ശൂരന്മാര് എന്നിവ 

രെല്ലാം എന്െറ കല്പനയനുസരിച്ചു വേഗം യുദ്ധത്തിന്നു പോകേണം. 

പ്രാണനാശഭയം നിമിത്തം എന്െറ കല്ലനക്കെതിരായി യുദ്ധത്തിന്നു 

പോകാതിരിക്കുന്നവരെ ഞഠ൯ തന്നെ വധിക്കും. 

79. തഛ് ത്വാ ഭയസത്ത്രസ്മാ നിജങ്ങഗ് മൂരണകോവിദാഃ 

അതികായാ$ പ്രഹസ്തൃശ്ച മഹാനാദമഹോദരെയ. 

80. ദേവശത്രര്നികുംഭശ്ച ദേവാന്തകനരാന്തകൌ 

അപരേബലിനഃ സവ്വേയയുര്യുദ്ധായ വാനരൈഃ 

തത് ശ്രത്വാ- അതു കേട്ടിട്ടു, ഭയസന്ത്രസ്താഃ രണകോവിദാഃം ഭയപ്പെട്ട 
രി [ ളി 

വിറച്ച യുദ്ധകുശലന്മാ൪, യ മുഃടനിഗ്ഗമിച്ച് , ബലിനഭ അപരേ 

സവ്വേ-ബലവാന്മാരായ മറെറല്ലാവരും, വാനരൈഃ യുദ്ധായ യയുഃട 

വാനരന്മാരോടു യുദ്ധ ത്തിന്നായ്യൊണ്ടു യാനം ചെയ്യൂ. 

രാവണാഒഞ ഭയപ്പെട്ട വിറച്ച യുദ്ധകുശലന്മാരായ, അ 

തികായന്, പ്രഹസ്ന്, മഹാനാദന്, മഹോദരന്, ദേവശത്രു, നികും 

ഭന്, ദേവാന്തകന്, നരാന്തകന് എന്നിങ്ങിനെ പ്രമാണികളും ബലവാ 

ന്മാരായ മറവള്ളുവരേവരും വാനരന്മാരോടു യുദ്ധത്തിന്നു പോയി. 

81. ഏതേചാന്മേച ബഹവഃ ശൂരാഃ ശതസഹസ്സ്രശഃ 

പ്രവിശ്യ വാനരം സൈസ്പ്യം മമംഥൂര്ബലദര്പിതാഃ 



൦) 

അഞ്ചാം സഗ്ഗം 102 

മ്] 4 ക്ര ടഃ 89, ഭൂശുണ്ഡിഭിന്ദിപാലൈശ്ച ബാണൈഃഖഡ് ഗൈഃപരശ്ചധൈ ക്് ടി 1 റ 

ശ്ഖ്വ സ്പര്ന്നിജഘ് നുര്ഹരിയൂഥപാന് അന്പ്യശ്വച വിവിധൈരമെ ൪ ളു യ്യ 

ഏതേചട ഇവരും, അന്വേ ബഹവഃ ശൂരാഃ ചം മറ൨ ബഹു ശൂരന്മാരു 
മായ, ബലദര്പിതാഃടശക്തിനിമിത്തം അഹങ്കാരമുള്ള വര്, ശതസഹ 

റൂ 9 

[റി സ്രശഃ-നൂറായിരക്കണക്കില്, വാനരം സൈന ം- വാനരസൈന്യതെയം, 
ട് ച 0൭൮൬ ശൃണ്ഡിഭിന്ദിപാ പ്രവിശ്യടപ്രവേശിച്ചിട്ട  മമംഥുട-മഥനംചെയ്യു, ഭ്ര ി 

ലൈഭചടംഭത്രണ്ഡി, ഭിന്ദിപാലം എന്നായുധങ്ങംകൊണ്ടും, ബു 
ണൈടഭടബാണങ്ങ൦ംകൊണ്ടും, ഖഡ് ഗൈഃടവാളൂകഠംകൊണ്ടും, പര 
ശ്വധൈഃടപരശ്വധങ്ങം കൊണ്ടും, അസ്വൈഭ വിപിധൈഃ അസ്ന. 

ജം ) പ് അന്പങ്ങളായ ബഹുവിധാസ്ത്റങ്ങഥംകൊണ്ടും, ഹരിയൂഥപാന് വാനര 
[] സേനാധിപന്മാരെ, നിജഘ നടം ഹനിച്ചു. 

അതികായാദിപ്രമാണികളും, മററനേകം ശൂരന്മാരായ രാക്ഷസ 
ന്മാരും വാനരസൈന്യൃത്തെ പ്രവേശിച്ച് ഞെരിച്ചു. ഭത്ുണ്ഡി, ഭിന്ദി 
പാലം, ബാണം, വാം പരശ്വധം മുതലായ പലവിധാസ്തങ്ങളുപ 
യോഗിച്ച വാനരസേനാധിപന്മാരെ വല്ലാതെ വലച്ചു. 

89. തേ പാദപൈടഃ പര്വതാഗ്രൈന്നഖദത്തൈശ്ച മുഷ്ടിഭിഃ 
പ്രാണൈര്വിമോചയാമാസുഭ സര്വരാക്ഷസ യൃൂഥപാന് 

തേട അവര്, പാദഹൈ വൃ ക്ഷങ്ങഠംകൊണ്ടും, പരവതാഗ്രൈദംപര്വ തശിഖരങ്ങംകൊണ്ടും, നഖഭന്തൈഭമുഷ്ണിരിഃ ചകനഖങ്ങംം, ദന്തങ്ങംം, മുഷ്ണികറം എന്നിവകൊണ്ടും, രാക്ഷസയൂഥപാ൯ംരാക്ഷസസേനാപതി കളെ, പ്യാണൈടഃ വിമോചയാമാസുഭംപ്രറണങ്ങകോടു വിമോചിപ്പിച്ച. 
വാനരന്മാർ, വന്മരങ്ങം, പരവതശിഖരങ്ങം, നഖങ്ങറം, ദന്ത ങ്ങറം, മുഷ്ടികം എന്നിവകൊണ്ട്: രാക്ഷസസേനാധിപന്മാരെ കൊ ന്നൊട്ുടക്കി. 

54. രാമേണ നിഹതാഃ കേചില് സൂഗ്രിപേ 
ഹന്തമതാചാംഗദേന ലക്ഷ്മൂണേന മഹാത്മനാ 
യൂഥപൈര്വാനരാണാം തേ നിം, 

ണ തഥാപരേ 

ഹത്താ$ സരവരാക്ഷസാദഃ കേചില് രാമേണംചിച൪ രാമനാല്, അപരേ സുഗ്രിവേണംഇതര ന്മാര് സുഗ്രിീവനാല്, ഹന്തമതാടഹനുമാനാല്, 
നാല്, മഹാത്മനാ ലക്ഷ്ണേനംമ 
രാണാം 

അംഗദേനംഅംഗദ്ദ 
ഹാത്മാവായ ച്ച ക്ഷ്ണനാതല്, വാന യൂഥപൈഭം.വാനരസൈസ്പാധി പന്മാരാല്. തേ സര്വരാക്ഷു. സാഃ നിഹതാഃംആ സര്വ രാക്ഷസന്മാര് നിഹനിക്ക പ്പെട, 

൨യു 
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ചിലരെ രാമനും, മറവ൨ ചിലരെ സുഗ്രീവനും, ഹനുമാന്, അംഗ 
ര്യ ര്യ 

ദന്, മഹാത്മാവായ ലക്ഷ്മണന്, മറ൨ വാനരസൈന്യാധിപന്മാര് എ 

ന്നിവരും ആ സര്വ രാക്ഷസന്മാരെയും വധിച്ച. 

39. രാമതേജഃ സമാവിശ്യ വാനരാ ബലിനോഭവന് 

രാമശക്തി വിഹീനാനാമേവം ശക്തിഃ കുതോ ഭവേത് 

0 ന റ തേജസ്സ് ളു ഴ് രാമതേജഃടരാമനെറ തേജസ്സ് , സമാവിശ്യ-സമാവേശിച്ചിട്ട് , വാന 

രാ വാനരന്മാര്, ബലിനഃ-ബലവാന്മാരായിട്ട്, അഭവന്ം ഭവിച്ച, 
ളു ര് 

രാമശക്തിവിഹിനാനാംരാമന്െറ ശക്തിയോടുക്രടാത്തവക്ക്, ഏവം 

ശക്തിഃം ഇപ്രകാരം ശക്തി, കുതഃ ഭവേത് - എങ്ങിനെയഡുണ്ടാകും. 

രാമനെഠ തേജസ്സ് വാനരന്മാരില് പ്രവേശിച്ചതു കൊണ്ടവര് മ 

ഹാബലശാലികളായ് ഭവിച്ച. രാമശക്തിലഭിക്കാത്തവക്കീവിധം ബ 

ലമെങ്ങിനെയുണ്ടാകും? 

9൫. സര്വലേശ്വരഃ സര്വമയോ വിധാതാ 

മായാമനുഷ്യത്വ വിഡംബനേന 

സദാചിദാനന്ദമയോപി രാമോ 

യുഭ്ധാദിലീലാം വിതനോതി മായാം. 

സ൪പേശ്വരഃംസര്വന്മാക്കമീശ്വരനും, സര്വമയഭടസരവസ്പരൂപ 

നും, വിധാതാ സൃഷ്ടികത്താവുമായ, രാമഃരാമ൯,സദാചിദാനന്ദമയ₹ 

അപിഎല്ലായ്യ്കോഴചം ജ്ഞാനവും ആനന്ദവുമാകുന്ന സ്വരൂപത്തോടുക്ര 

ടിയവനാണെങ്കിലും, മായാമനുഷ്യത്വവിഡംബനേന-മായകൊണ്ട' 

മനുഷ്യയഭാവത്തെ ത്രനകരിക്കുന്നതിനാല്, യുദ്ധാദിലീലാം മായാംടയു 

ദ്ധം മുതലായ ലീലയോടുക്രടിയ മായയെ, വിതനോതിംവിസ്തരിക്കുന്നു. 

രാമന് സര്വേശ്വരനും, സര്വസ്വരൂപനും, സര്വത്തെയും സൃ 

ഷ്ലിക്കുന്നവനും, സര്വദാ പിദാനന്ദസ്വരൂപനുമാണെന്നിരിക്കിലും, 
മാ 

യാമനുഷ്യനായവതരിച്ചിരിക്കയാല് ഡുദ്ധാദി ലീലാസ്വരൂപമായ മാ 

യയെ ലോകത്തിന്നുമുമ്പാകെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. 

ഓതി ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണേ ഉ മാമഹേശ്വര സംവാലേ 

ഡുദ്ധകാണ്ഡേ പഞ്ചഥ്$ സര്ഗ 

ശുഭം ഭവതു. 
അം ലി 



ഓം നമോഭഗവതേ 

ശ്രിരാമചന്ദ്രായ 
൫൦5-5--നടഈോ 

ശ്രീമദദ്ധയഠാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

തആറാംസര്൪ഗം. 

രി 

]. ശ്രുത്വാ യുദ്ധേബലം നഷ്ണമതികായമുഖം മഹത 

രാവശണോ പുടഖസന്തപ്ലുട ക്രോധേവ൯ മഹതാവ്ൃതട 

2. നിധായേന്ദ്രജിതം ലങ്കാരക്ഷണാത്ഥം മഹാല്ലൂതിട 

സ്വയ ംജഗാമയുദ്ധായ രാചേണസഹ രാക്ഷസഃ. 

[ട് ലൂ 

അതികായമുഖം അതികായന് മുതലായ, മഹത് ബലം മഹത്തായ 
ചി 

സൈസ്ം, നഷ്ടംശ്രത്വാനശിച്ചതായി ശ്രവിച്ചിട്ട് , ദുഃഖസന്തപ്ലഃ 

ദുഭഖത്താല് ഏററവും തപിച്ചവനും, മഹത്റക്രോധേനകമഹത്തായ 

ക്രോധത്താല്, ആവൃതഃമൂടപ്പെട്ടവനുമായ, രാവണഭടരാവണനു, ല 

ങകാരക്ഷണാത്ഥംലങ്കയുടെ രക്ഷക്കായ്യൊണ്ടു, ഇന്ര്രജിതംടഇന്ര്രജി 

ത്തിനെ, നിധായ നിത്തീട്ട്, രാമേണ രാമനോടട , യുദ്ധായകയുഭ്ധത്തി 
൪ ലി ന്നായ്യ്ോണ്ട് ; മഹാല്യൃതിഭടമഹാ തേജസ്സ്ോടുകൂടിയവനും, സഹരാ 

ക്ഷസട രാവണ സ്വയംംരാക്ഷസന്മാരോടട ക്രുടിയവനുമായ രാവ 

ണന താ൯തന്നെ, ജഗാമം.ഗമിച്ച. 

അതികായന് മുതലായ പ്രമാണികള ടങ്ങിയ മഹത്തായ സൈ 
നയം നശിച്ചതായറഠിഞ്ഞെ രാവണുന്ന് അസഹ്യമായ ദുഖവും കോപ 
വുമുണ്ടായി. ലങ്കയെ രക്ഷിപ്പാന് ഇന്ദ്രജിത്തിനെ എളല്ലിച്ചു. മഹാച്ര 
1! ലം “വ 

താപശാലിയായ രാവണന് തന്നെ, രാക്ഷസ സൈന്യത്തിന്െറ ആ 
[ ല് യു ല ൧ ॥ി ി ധ ൽ ധിപത്യം വഹിച്ചുംകൊണ്ടു' രാമനോട്, യുഭ്ധത്തിന്നായൊരുങ്ങി പുറ 

പ്പെട്ട. 
പയ 

ഇയ സര്ഗ്ഗ ത്തില് വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതിക൦ം, വാല്ലീകി രാ 
മായണത്തില് പ്രതിപാടി ച്ചിരിക്കുന്ന ഭീതികയ ആദരിച്ുകാണുന്നില 
ലല (ര ലാ നി കം 

നം ്ി ഗ്രന്ഥവിസ്ലാരത്തെ ചുരുക്കവാനുക്ട ആഗ്രഹത്താല് കവി സംഗതി. 
ടെ പരമ്പരാക്ര മങ്ങളേയുംക്രടെ അതിക്രമിച്ചതായിട്ടു കാണുന്നുണ്ടു'. 
അത കായനു മരിക്കുന്നതിന്നു മുബ്യം, ധൂദ്യാക്ഷന്, അകമ്പനന്, പ്രഹ 
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സ്പ൯, മുതലായവരുടെ നാശത്തിന്നുശേഷവുമാണ്” രാവണനന്െറ ഈ 
പുഠപ്പാടെന്നു' വാല്ധീകി പറയുന്നു: 

“പ്രഹസ്ൂുസൃവധം ശ്രുത്വാ രാവണോം ദ്രാന്തമാനസടഃ 
രാക്ഷസാനാദിദേശാശു രാക്ഷസേന്ദ്രോ മഹാബലടഃ 
കായ്യാശത്രുഷുനാവജ്ഞാ യൈരിന്ദ്രബലസൂദനഃ 
സൂദിതഃസൈന്യപാലോ മേ സാനുയാത്രഃ സകുംജരഃ 
രഥൈഹയൈശ്ശുമജൈ ശ്ചൈവയാതുധാനൈശ്ച സവ്ൃശഃ 

സോഹംരിപുവിനാശായ വിജയസ്ധ്യച വൃദ്ധയേ 
രാമലക്ഷ്മൂണയോദവ്വൈരം സ്വയം നിയ്യാതയാമിവൈ 
സ്വയമേവഗമിഷ്യാമി രണശീഷമതിത്വരന്൯.?? 

് ക ലി ൽ % പ [രി 

പ്രഹസ്ൂനെ വധിച്ചുവെന്നു കേട്ടപ്പോഠം രാവണനെറ മനസ്സ് ച 

ലിച്ചു. മഹാബലവാനായ രാക്ഷസാധിപന് ഉടനെ രാക്ഷസന്മാരോട 

പറഞ്ഞു. ശത്രുക്കഠം നീസ്സാരന്മാരാണെന്നു കരുതേണ്ട. ഇന്ദ്രബലത്തെ 

സംഹരിച്ച എനെറ സൈന്യപാലനെയും ക്രടെപ്പോയവരെയും ആന 
മുതലായ വാഹനങ്ങളേയും മുഴവനും അവര് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അ 

തുകൊണ്ടിപ്പോം ഞാന്തന്നെ, കാലതാമസം വരുത്താതെ ശര്ക്ക 

ളെ ഹനീപ്പ്ാനും നമ്മക്കു ജയമുണ്ടാക്കുവാനുമായിട്ടു പോകുന്നേന്. 

രാമലക്ഷ്മുണന്മാരിലുള് വൈരത്തിന്െറ പ്രതികാരം താ൯തന്നെ ചെ 
ടി ം ടി 

യ്യേണം എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രാവണന് പുറപ്പെട്ടുപോകുന്നത്. 

ഇന്ദ്രജിത്തും അതികായനും രാവണനോടുക്രടെ യുദ്ധത്തിന്നായി 

പുറപ്പെട്ടപോയിരുന്നുവെന്നും വാല്മീകി പറയുന്നുണ്ട്. രാവണാദിക€ം 

റി കണ്ട വിഭീഷണന് അവരെപററി രാമ 

നോടിങ്ങിനെ പറയുന്നു: 

“യേശ്ചൈെഷവിന്പയസ്ത ഇവെന്ദ്രകല്ലോ, 

ധന്പിരഥസ്ഥോ തിരഥോതിവീരഃ 

വിദാരയന്വൈധനുരുഗ്രനാദം 

ഏഷോതികാ യോതിവിവൃദ്ധകായ$ഃ 

യൊസൌരഥസ്ോ മൃഗരാജകേതുര 

ധന്വന് ധനുഃ ശക്രധനുഃ പ്രകാശം 

കരീവഭാത്ൃഗ്രവില്ൃത്തഭംഷ്ൻ 

സഇറദ്രാജിദ്രാക്ഷസ രാജപുത്രഃ.” 

പിച്ല് കയില്പിടിച്ചും, 4 തേരിലിരുന്നുംം ഭയങ്കരമായി ഞാണൊ 

ററ ് രിക്കുന്ന 
ലി പിയ അത്യന്തം വമ്പിച്ചു ശര് ടിരത്തോടുക്രടിയുമിരിക്കു 
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ഇവന് ഇദ്രതുല്യനും, അതിരഥനും, അതിവീരനുമായ അതികായനാ 

കുന്നു.” 
സിംഹമാകുന്ന കൊടിയടയാമു മുള്ള തേരിലിരുന്നും, ഇന്ദ്രന്െറ 

വില്ലപോലിരിക്കുന്ന വില്ലിനെച്ചുഴററിയും ദന്തങ്ങഠംകൊണ്ടാനയെന്ന 

പ്പോലെ ദംദ്കഠംകൊണ്ടു ഭയക്കരസ്വരൂപനുമായ ഇവനു രാക്ഷസരാ 
നി ൭] ത്യ 

ജാവിനെറ പൃതൂനായ ഇന്ദ്രജിത്താകുന്നു.?” എന്നു വിഭീഷണന് പഠ 
ര [ 

യുന്നതില് നിന്ന്: ഇന്ദ്രജിത്തിനെ ലങ്കയെ പരിപാലിപ്പാ൯ ഏളല്ലിച്ചി 

ടാണ് രാവണന് യുദ്ധത്തിന്നു പോയതെന്നു പറത്തേതും യോജിക്കുന്നി 
| ഠ ക്ക ി 

ലൂ. അഭധ്യാത്മരാമായണകത്താവ്* ഇങ്ങിനെയുള്ള ചില സ്വാതന്ത്ര്യ 

ത്തെ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട്' പല ഘട്ടങ്ങളിലും കാണാം. 

3. ദിപ്യം സ്ൃൃന്ദനമാരുഹൃ സര്വശസ്ത്രാസ്ത്ു സംയുതം 

രാമമേവാഭിദുദ്രാവ രാക്ഷസേന്ദ്രോ മഹാബലഃ 

സര വശസ്ത്ാസ്തസംയുതം-സര്വങ്ങളായ ശഡ്തൃങ്ങച്ടും അസ്ത്ൂങ്ങളും സം 
രിച്ചിട്ടുക്ക, ദിവ്യം സൃന്മനംദിവ്ൃയമായ രഥത്തെ, ആരുഹ്യ-ആരോ 
ഹണംലെയ്യിട്ടു, മഹാബല രാക്ഷസേന്ദ്രഃ_-അതിബലവാനായ രാ 
ക്ഷസാധിപന്, രാമം ഏവകരാമനെത്തന്നെ, അഭിമുദ്രാവടനേരിട്ടു. 

യുഭധ ത്തിന്നാവശ്യമു്ള സകല ശസ്ത്രങ്ങ൦ം, അസ്ത്രങ്ങഥം മുതലായ 
ഉ പകരണങ്ങളോടുക്രടിയ ദിവ്യമായ തേരില് ഇരുന്നുകൊണ്ട് മഹാബ 
ലശാലിയായ. രാവണന് രാമന്െറ നേക്ക പാഞ്ഞെത്തി. 

4. വാനരാ൯ ബഹുശോ ഹത്വാ ബാണൈരാശീവിഷോപമൊൈട 
ഴ് ര പാതയാമാസ സുഗ്ഗിവപ്പമുഖാന് യൂഥനായ കാന് 

ആശീവിഷോപമൈടട കഠിനവിഷതുല്പങ്ങളായ, ബാണൈഴചചേബൊ 
പ്പ ള റി ണങ്ങറം കൊണ്ടു , വാനരാനു വാനരന്മാരെ, ബഹുശഃ ഹത്വാ അനേ 

ഠാ ട് | ടു ടം കം ഹനിച്ചിട്ട്, സുഗ്ഗിവപ്രമുഖാന്ംസുഗ്ഗീവ൯ മുതലായ, യൃഥനായ 
യ കാനുടസംഘമുഖ്യന്മാരെ, പാതയാമാസംപതിചിച. 

പ്പ് 

ണ്ണ രാമനന്െറ നേക്ഒ ] റ റ രാമന്നെറ നേക്കു പാത്ഞതുചെല്ലുന്ന രാവണന്, മദ്ധ്യ നില്ലന്ന 
അനേക വാനരന്മാ; ശ്രടവ നരന്മാരെ കാള കരടവിഷതുല്യങ്ങളായ ബാണങ്ങംകൊം 
ണ്ടു' സംഹരിച്ചുശേഷം സുഗ്രീവന് മുതലായ സൈസ്മ്യാധിപന്മാരെ യു 
ദ്ധഭൂമിയില് വീ ഴ കയും ചെയ. 

ത്തു തു 
9. ഗദാപാണിം മഹാസത്വം തത്രദുഷ്്വാ വിഭീഷ്യണം 

ഉല്സസജ്ജമഹാശകതിം മയദത്താം വിഭീഷണേ 
നാവാ തി രി; ി ന; കേപാണിയില്_കയ്യില്--ഗദയോടടക്രടിയും മഹാ സത്വ പി ക ലിം ല് ചല  ( ആ 



[ 
(045 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

മഹത്തായ ബലത്തേ ന) 0 
ടു ക്രൂടിയുമിരിക്കുന്ന, വിഭീഷണംംവിഭീഷണ 

൫നെ, ത൫ പാട 1 ലു് ന , തത ദൂുഷ്ണ്വാട അവിടെക്കണ്ടിട്ടു', മയ ദത്താംടമയ നാല് ദാനം ചെ 

യ്യപ്പെട്ട, മഹാശക്തിംമഹാശക്തിയെ, വിഭീഷണേംകവിഭീഷണനില് 

മുല്സസങ്ങം ഉല്സങ്ങിച്ച, മോചിച്ച ടു നി 
മഹാബല വാനായ വിഭീഷണന് കയ്യില് ഗദയും പിടിച്ചവിടെ 

നില്ല്യന്നതു രാവണന് കണ്ടപ്പോഠം, മന്മോദരിയുടെ പിതാവും മായാ 

വികളില് പ്ൃരധാനിയുമായ മയാസൂരന് രാവണന്നു കൊടുത്തിട്ടു മ 
4 സ്റ് നി 

രാശക്തിയെന്നു പേരായ ആയ്യധത്തെ വിഭിഷണനെറ നേക്കപ 

യോഗിച്ച. തി 

8. താമാപതന്തീിമാലോക്യ വിഭീഷണ വിഘാതിനീം 

ദത്താഭ യോയംരാമേണ വധാഹോനായമാസുരഃ 

ഇത്യുകത്വാലക്ഷ്കുണോടിമം ചാപമാദായ വീയയവാ൯ 

വിഭീഷണനെസ്പ പുരതഃ സ്ഥിതോകംപഇുവാചലഭ. 

പിഭ്ീഷണ വിഘാതിനീംടവിഭീഷണനെ നശിപ്പിക്കവാനായിട്ടു , ആ 

പതന്തീം താം ആ ലോക്ക നേക്കുവരുന്ന അതിനെ ആലോകനം ൭ച 

യിട്ട്, രാമേണ_രാമനാല്, ഭത്താഭയ നല്കപ്പെട്ട അഭയത്തോടുള്ു 

ടിയ, അയം ആസ്പ൪ഃ- ഈ അസുരന്, നവധാഹംവധത്തിന്നറനല്ല, 

ഇതിഉ ക്ത്വാടഫ്യുന്ന പഠഞ്ഞിട്ട്, ഭീമംലാപം-ഭയങ്കരമായ ചാപ്പ 

ത്തെ, ആദായ എടുത്തിട്ടു, വീയയവറ൯ ലക്കുണഃപരാക്രമിയായ ല 

ക്ഷൂണന്, പിഭീഷണസ്വപുരതഃ- വിഭീഷണനെറ 
പുരോഭാഗത്തില് 

അചലഃ ഇവംപര്വതം എന്നപോലെ, അകുപേഃ സ്ഥിതഃഇമക്ക 

മില്ലാത്തവനായിട്ടു നിന്നു. 

ചിഭീഷി്ണനെ സംഹരിപ്പാനായി പാഞ്ഞെത്തുന്ന ആ ഹാ 

ക്തിയെ മഹാപരാമശാലിീയ
ായ ലക്ഷ്മൂണന കണ്ട. രാമന൯ അഭയം 

നല്ലിയിരിക്കേ പിഭീഷണന്നു നാശം നേരിട്ടുക്രടാത്ത താണെന്നു ലക്ക 

൯ തന്നെത്താന് പറഞ്ഞു. ശരൂക്കഠാക്കു ഭയത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ത 

നെറ വില്ലെടുത്തുപിടിച്ചു. പിഭീഷണനെറ മുമ്പില് പരവതമെന്ന 
മ [ന നി 

പോലെ കുലുക്കം കൂടാതെ ഉറച്ചനിന്നു. 

ശക്തിയെ ഉപയോഗിച്ചതു” 
രാവണന് പിടീഷണനെറ നേക്ക 

ശേഷമാണെന്ന് വാ ലി ക്ി 

ഇദ്ര്രജിത്ത്' മുതലായവരുടെ മരണത്തിന്നു 

രാമായണത്തില് കാണുന്നു. 

തതസ്തൂസമഹാശക്തിം ടീപ്ലാമഗ്നിശിഖാമിവ 
) 

പിഭീഷണനായചിക്ഷേപ 
രാക്ഷസ്വേന്രാഃ പ്രതാപവാ

൯ 
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ിഭിശ് ഛി ഘവഃ അപ്രാപ്യാമേവതാംബാണൈ സ്ത്രീഭിശ് ഛി ഛദരാഘറ 
റ ട 

&- 

സാപപച്പാതത്രിധാഭിന്നാ ശക്തി കാഞ്ചനമാലിനീ. 

അനന്തരം _ഇന്രജിത്ത് മുതലായവരുടെ മരണത്തിന്നുശേഷം-അ 

തിപ്രതാപശാലിയായ രാക്ഷസാധിപതി, അഗ്നിജവാലപോലെ ഉജ്ജ്വ 

ചലിക്കുന്ന മയദത്തയായ ശക്തിയെ വിഭീഷണനെറഠറ നേക്ടപയോഗി 

ച്ച. വിഭീഷണനന്െറ അരികുത്തെത്തുന്നതിന്നു മുമ്പേതന്നെ. ലക്ഷ്മണന് 

മൂന്നു ബാണങ്ങറം ഒരേസമയത്തുവിടടതിനെ മുറിച്ചുകളഞ്ഞു. സ്വരണ 

മാലകളോടു കൂടിയ ആ ശക്തി മൂന്നായിട്ട മുറിഞ്ഞുവീണു. 

9. സാശക്തിര്ല്ലക്ഷ്ൂണതനും വിവേശാമോഷഘശക്തിതഃ 

യാവന്ത്യട ശക്തയോലോകേ മായായാട സംഭവന്തിഹി. 

9. താസുമാധാരഭൂതസൂ ലക്ഷ്ൂണസ്യ മഹാത്ലനഃ 

മായാശകത്യാഭപവേല്കിംവാ ശേഷാംശസ് ഹരേസധനോടഃ 
ര 

സാ ശക്തിട-ആ ശക്തി, അമോഘശക്തിതഃടനിഷ്ടുലമാകാത്തതായ 
൨ 

[രി ര്യ ശക്തി ഹേതുവായിട്ട്, ലക്ഷ്യണതനുംടലക്ഷ്ണനെറ ശരീരത്തെ, വി 
വേശകപ്രവേശിച്ച, ലോകേടലോകത്തില്, മായായാഭട മായക്ക്, യാ 

വന്ത്യഭ ശക്തയഭ- ഏത്ര ശക്തികഠം, സംഭവന്തിഹിട-സംഭപിക്കന്നു 
വോ, താസാം- അവയുടെ, ആധാരഭൂതസ്യ- ആധാരമായ ഭപിച്ചവനും, 

നി 

മഹാത്മനഃ മഹാത്മാവും, ശേഷാംശസ്വംശേ, ് വും, സ്യംശേഷനെറ അംശഭൂതനും, 
[ (2 $ ട്ട പിച്ലു് ടു ര [ 
ഹരേഃ തനോ ഹരിയുടെ സ്വരൂപവുമായ, ലക്ഷ്മണസ്യലക്ഷ്ൂണന്ന്, 
മായാശകത്യാടമായാശക്തികൊണ്ടു', കിംവാഭവേത് _ എന്തു ഭവിക്കും, 

രാവണന് വിട്ടതായ ശക്തിയെന്ന പേരായ ആ ആയ്യധം 
നിഷ്കുലമാകാത്ത ഒന്നായതുകൊണ്ട്: ലക്ഷ്ൂണനെറ ശരീരത്തില് അ 
തു തറച്ചു. അതുകൊണ്ട്” ലക്ഷ്മുണന്നു നാശം നേഠിടടകയില്ല. എന്തു 
കൊണ്ടെന്നാല്, മായക്കേതെല്ലാം വിധത്തിലുക്ള ശക്തികറം ലോ 
കത്തില് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവയ്യ്ലേല്ലാം ആധാരം ലക്ഷ്മണ 
നാകുന്നു. ജഡസ്വരൂപിണിയായ മായക്കു ചലിപ്പാന്പോലും സ്വതേ 
സാധിക്കയില്ല. ചേതനാംശത്തോടട ചേരുമ്പോറം മാത്രമേ മായ, പ്ര 
വത്തിക്കയുള്ള. ലക്ഷ്മണന് വിരാട് സ്വരൂപനായ ആദടിശേഷന്െറ 
അംശഭൂത൯. മഹാവിഷ്ണുവിന്െറ പ്രിയശരീരം. അപ്രകാരമിരിക്കുന്ന മ 
റാ; ( ൂ റു യൂ ് ത്മാവായ ലക്ഷ്മണനെ മായാശക്തിക്കെന്തു ചെയ്താന് കഴിയും? 

രാവണനു വിട്ടതായ ആല്ലത്തെ ശക്തിയെ മൂന്നു ബാണങ്ങറ. 
൭, ക കൊണ്ടു ലക്ഷ്കണന് ഖണ്ഡിച്ചുവെന്നു വാല്വീകിയും ആ ശക്തി ലക്ഷ 

ന. 
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ണശരീരത്തില്, | ത്ത ത്ത്തറച്ചുവെന്നു അദ്ധ്യാത്ഥരാമായണകത്താവും പറയുന്ന 
തിനാല് അന്വ്യോന്യം യോജിക്കുന്നില്ല. 
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10. തഥാപിമാനുഷംഭറവ മാപന്നസ്തദനു വൃതഃ 
മുരഛിതഃ പതിതോഭൂമൌ തമാദാതുംദശാനനഃ 

11. ഹസ്ധേസ്തോലയിതുംശക്തോ നബ(ഭൂവാതിപിസ്തീതഃ 

സര്വസ്യജഗതഭ സാരം വിരാജം പരമേശ്വരം. 

12. കഥംലോകാശ്രയം വിഷ്ണും തോലയേല്ലഘുരാക്ഷസഃ. 

തഥാപിം എങ്കിലും, മാനുഷം ഭാവം മ്നുഷ്യഭാവത്തെ, ആപന്നഭട 

പ്രാപിച്ചവനം, തദനുവ്രതഃ-അതിനെ അനുസരിക്കുന്നവനുമായിട്ടു, 

മൂര്ഛിതഭ-മോഹാലസ്യപ്പെട്ടവനായിട്ടു', ഭൂമൌ പതിത ഭൂമിയില് 

പതിച്ച ദശാനനഃ-രാവണന്, തം ആദാതൃം- അവനെ എടുക്കുവാ 

നായ്യ്ോണ്ട് , ഹസ്ധൈഃ--കൈകംകൊണ്ട്', തോലയിതും ൭ മൂക്കുവാന്, 

നശക്തഃ-.ശക്തനായില്ല, അതിവിസ്ിതഃ- അത്യാശ്ചയ്യമുള്ള വനായിട്ട്, 

ബഭൂവ-ഭവിച്ചു, സര്വസ്ധജഗതട സാരംംസര്വലോകത്തിനെറ സാ 

രഭൂതനും, വിരാജംവിരാട് പുരുഷനും, പരമേശ്വരംടസരവേശ്വര 

നും, ലോകാശ്രയം-ലോകാധിഷ്ഠാനവുമായ, വിഷ്ണും വിഷ്ണുവിനെ, ല 

ഘുരാക്ഷസഃനിസ്റ്റാരനായ രാക്ഷസന്, കഥംതോലയേത് എങ്ങിനെ 

ചലിപ്പിക്കും. 

സത്ചസ്ഥിതിയങ്ങിനെതന്നെയെങ്കിലും, ഇപ്പോ€ം മനുഷ്യനാട്യയ 

ത്തെ സ്വീകരിച്ിരിക്കുന്നതിനാല് അതിന്നു ചിതമായ രീതിയില് ശക്ത 

സ്തം ശരീരത്തില് ത്തറച്ചതുകൊണ്ട്” ലക്ഷ്മണന് മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് ൫ 

മിയിൽ വീണു. ഉടനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോവാ൯ രാവണന് ഭാവിച്ചു. 

കൈക൦ംകൊണ്ട് ലക്ഷ്ൂണശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കവാന്പോലും സാധി 

ച്ചില്ല. രാവണന്നത്ചത്ഭൂുതം തോന്നി. സവൃലോകസാരഭൂതനും, വിരാട് 

പുരുഷനായ പരമേശ്വരനും, ലോകങ്ങളുടെ അധിഷ്ലാനവുമായ ആ 

വിഷ്ണ്ണുമൂത്തിയെ നിസ്ത്റാരനായ ഒരു രാക്ഷസന്ന് ചലിപ്പിക്കുവാനെങ്ങി 

നെ സാധിക്കും. 

രാവണന് ലക്ഷ്മണനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോവാ൯ പരിശ്രമിച്ച 

തിനെക്കറിച്ച് പാല്ലീകി കുറെക്രടി സുഷ്ലമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനെ താ 

ഴെ കാണിക്കാം. 

വിസംജ്ഞം പതിതം ദൃഷ്ട്വാ സെയമിത്രിം രാക്ഷസേശ്വരഃ 

അവതീയയ രഥാല് രുര്ണമഭിദുദ്രാവ ലക്ഷ്മൂണം. 
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നു 
ളി] 

സം പീഡയിത്വാ ബാഹുഭ്യാം ന പ്രഭര്ല്ലംഘനേ ഭവത 

തം ഗൃഹീത്വാ സ ബാഹുഭ്യാം ചിന്തയാമാസ രാവണ 

ഹിമവാന് മന്ദരോ മേരുഃ കൈലാസോവാ മഹാഗിരിഃ 

ശക്യോ ഭൂജാഭ്യ്യാ മുദ്വോഡും നത്വപയം രാഘഘവാന്ുജട 

ലക്കൂണന് മോഹാലസ്യപ്പെട്ട വീണിരിക്കുന്നതുകണ്ടെ രാക്ഷസാ 

ധിപന് വേഗം തേരില്നിന്നിറങ്ങി ലക്ഷ്മൂണനെറ സമീപത്തു പാ 

ടെത്തത്തി. കൈകംകൊണ്ടെടുപ്പാ൯ വട ശരീരത്തെയുയത്തു 

വാന് കഴിഞ്ഞില്ല. കൈകംകൊടണ്ടെടുപ്പാന് ത മിക്കുന്ന രാവ 

ണന് ഇങ്ങിനെ ചിന്തിച്ചു. ഹിമവാന്, മന്ദരം, മേരു, കൈലാസം എ 

ന്നീ മഹാപര്വതങ്ങമെ എന്െറ രണ്ടകൈകംകൊണ്ട്” വഹിപ്പാന് 

എനിക്കു സാധിക്കും. രാമാനുജനായ ഇവനെ പൊന്തിപ്പാന് കഴിയു 

ന്നില്ലെല്ലൊ. എന്തൊരത്തൂുതം? ലക്ഷ്മണ്ടനെറ ഇരശ്വരത്വത്തെ വാല്ലീ 

കിയിപ്രകാരം രാവണനെക്കൊണ്ടു വെളിപ്പെടു ത്തിയിരിക്കുന്നു. 

വിഭീഷണനെറ നേക്കപയോഗിച്ച ശക്ത്ൃസ്തുത്തെ ലക്ഷ്മണന് 
ഖണ്ഡിച്ചുപ്പേഠം, മറെറാരു ശകത്ൃസ്തുത്തെ രാവണന് ലക്ഷ്മണനെറ 
നേക്ക വിട്ടു എന്നാണ് വാല്ലീകി പറയുന്നത് :__ 

മോക്ഷിതം ഭ്രാതരം ദൃഷ്ട്വാ ലക്ഷ്ുണേന സ രാവണ 
ലക്ഷ്മണാഭിമുഖസ്തിഷ്ഠന്നിദം വചനമബ്രവീത്. 
മോക്ഷിതസ്തേ ബലശ്ശാഘീയസ്താദേവ വിഭീഷണ 
വിമച്ച) രാക്ഷസം തസ്താത്ത്വയിശക്തിഃ പതിഷ്യതി 
ഏഷാ തേ ഹൃദയം ഭിത്വാ ശക്തിര്ബര്ഹിണ ലക്ഷണാ 
മല് ബാഹുപരിഘോല് സൃഷ്ടാ പ്രാണാനാദാസൃതേ തവ 
ഇത്യേവ മുകുത്വാ താം ശക്തിമഷ്ടഘണ്ടാം മഹാസ്വനാം 
മയേന മായാവിഹിതാ മമോഘാം ശത്രനാശിനീം 
നൃപതല്സാ മഹാവേഗാ. ലക്ഷ്മൂണസയ മഹോരസി. 

ലക്ഷ്മണന് വിഭിഷണ൭ നെ, ശകര്യസ്തുബാധയില്നിന്നു മോചിപ്പി 
ച്ചതൂകണ്ട രാവണന് ലക്ഷ്മൂണനെറനേക്കു നോക്കിപിന്നു പറഞ്ഞു. 
€% ന നിന്െറ ബലത്തെ ന വിഭീഷണനെ നി മോചി, പ്പിച്ച തു 
കൊണ്ടു് , ഞാനുപയേ പി, ഈ മഹാശക്തി നിന്െറ ത്തിന്. 
ത 1൭ റച്ച് നിനെറ പ്രാണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിക നെ കണ്ടുകൊഠംക? 
എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് എട്ടു ഘണ്ടാമണികളോടുക്രടിയ തും മയനാല് മാ 
യാശക്തികൊണ്ട്' നിമ്മിക്കപ്പെട്ടതും ശത്രുക്ക൭ ളെ നിശ്ചയ മായം നശി 
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പ്പിക്കുന്നതുമായ മറെറാരു ശക്തിയെ ഉയക്കോടുക്രടെ രാവണന് പ്ര 
യോഗിച്ചു. അതു്” ലക്ഷ്മൂണനെറ വിസ്ലി്സ്നുമായ മാറിടത്തില് ചെന്നു 

ടൂ 

ശക്തിയോടുക്രടെ തറച്ചു. 

ഗ്രഹീതുകാമം സൌമിത്രിം രാവണം വീക്ഷ്യമാരുതിഃ 

19. ആജഷഘാനോരസി ക്രുദ്ധോ വജള്കുകല്ലേന മുഷ്ടിനാ 

തേന മുഷ്ടിപ്പഹാരേണ ജാനുഭ്യാ മപതല് ഭവി, 

14. ആസ്ധയൈശ്ച നേതൃത്രപണൈരുദ്വമന് രുധിരം ബഹു 

നിഘു,൪ണമാനനയനോ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത്. 

സെൌൌമിത്രിം-സുമിത്രാപുതനെ, ഗ്രഹീതുകാമംടഗ്രഹിപ്പാനാഗ്രഹിക്കു 

ന്ന, രാവണംടരാവണനെ, പയം കണ്ടിട്ടു, മാരുതിഃം മാരുതപൂത്രന്, 

യി  വള്കുകല്ലേന ഷിനു മു 

ഷ്ടികൊണ്ടു , ഉരസി ഉരസ്സില് മാറിടത്തില്, ആജഘാനടഓാങ്ങിഇടിച്ച, 

തേന മുഷ്ടിപ്പഹാരേണ- ആ മുഷ്ണിതാഡനത്താല്, ജാനുഭ്യാംടരണ്ടു മുട്ട 

ക0ംകൊണ്ടും, ഭവി അപതല്. ഭൂമിയില് പതിച്ചു, ആസ്ധ്യൈഃടമുഖങ്ങ 

ളി ല്ക്രടെയും, നേതൃശ്രവണൈഭടനേതൃങ്ങറം, ശ്രവണങ്ങം എന്നിവ 

യില്ക്രടെയും, ബഹുരുധിരം ഉദ്ധമന് അധികം രക്തം ഉദ്വമിക്കുന്ന 

വനും, നീ ലി ൪ണമാനനയ നം ചുററിത്തിരിയുന്ന കണ്ണുകളോടുക്രടി 

യവനുമായിട്ട്, സ്ഥം തേര്ത്തടില്, ഉപാവിശത് ഇരുന്നു. 

വീണുകിടക്കുന്ന ലക്ഷൂണനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോവാന് പരിശ്ര 

മിക്ക രാവണനെക്കണ്ടപ്പോഠം അത്യന്തം കോപിച്ച ഹനുമാന് ഓ 

ടിയെത്തി വള്ൂതുല്യമായ മുഷ്ണികൊണ്ടു രാവണനെറ മാറിടത്തില് ഓ 

ങ്ങിയിടിച്ചു. ആ ഇടിയേററ രാവണന് രണ്ട മുട്ടുകളും കുത്തി നിലത്തു 

വീണു. മുഖങ്ങളില് ക്രടെയും, നേത്രങ്ങളില് കൂടെയും, ശ്രോത്രങ്ങളില് 

 ക്രടെയും അധികം രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കണ്ണുക൦ം ചുററിത്തി 

രിഞ്ഞു തേര്ത്തട്ട് ചാരിയിരുന്നു. 

15. അഥ ലക്ഷ്ൂണമാദായ ഹനുമാന് രാവണാര്ദിതം 

ആനയത് രമ ബാഹുഭ്യാം പരിഗൃഹ്ൃതം 

അഥ. അനന്തരം, രാവണാര്ദ്ദിതംടരാവണനാല് പീഡിക്കപ്പെട്ട, ല 

ക്ഷണം ലക്ഷ്മണനെ, ആ ദായഎടുത്തിട്ടു ബാഹ്ുഭ്യാംടരണ്ട കൈ 
ി പ് 

ട്ടം. ത, പരിഗ്ഹ്യ- അവനെ പര്ഗ്ര ഗഹിച്ചിട്ട . രാമസാമിീ 

പ്യ്യംടരാമനെറ സമീപത്തെ, ഹനുമാന് ആനയത ടഹനുമാന ആ 

നയിച്ചു 
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) ] ൬) പ്ര ച്ച ശ സമേറ൨് മോ അതില്പിന്നെ, രാവണന് പ്രയോഗിച്ച ശകത്ചസ്തമേറ: 

ഹാലസ്യത്തില് പെട്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെ ഹനുമാന രണ്ടുകൈക 
ി [ടൂ പി 

കൊണ്ടും താങ്ങിയെടുത്ത്” രാമനന്െറ സമീപത്തു കൊണ്ടുപോയി. 

10. ഹന്തമതഃ സുഹ്ൃത്വേന ഭകത്യാച പരമേശ്വരഃ 

ലഘുത്വ മഗമദ്ദേവോ ഗുരൂണാം ഗുരുരപ്യജട 

ഹന്മതഭ-ഹനുമാനെറ, സുഫ്ത്വചേന-സഹൃല്ഭാവംകൊട്ടും, ഭകത്യാ 

_ ഭക്തികൊണ്ടും, പരമേശ്വര സര്വേശ്വരനും, അജഃകജന്മാദിവി 

കാരരഹിതനുമായ, ദേവഃകദേവന്, ഗുരൂണാം ഗുരുഃ അപിടഗുരുക്കളൂ 

ടെ ഗുരുവാണെങ്കിലും, ലഘുത്വം അഗമത് ടലഘൃതയെ പ്രാപിച്ചു. 

ഹനുമാനെറ സൌഹാദ്ദത്താലും, പരമപ്രേമത്താലും സര്വേശ്വ 
ി ടി] ി 

രനും, ജന്മാദിഭാവങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവനുമായ ദേവന് ശ്രീരാമന്, 
ശഗൌരവമുക്മ വരില്വെച്ച് അതിശഗൌരവമുളദവനാണെങ്കിലും, ലഘയ 

തയെ പ്രാപിച്ച. ഹനുമാന്െറ സേവാകമ്മത്തിന്നുചിതഫലം നല്കു 
വാന് മതിയാകാത്തവനെന്ന ഭാവം ഭഗവാന്നു തന്നെക്കുറിച്ചതന്നെയു 
ണ്ടായെന്നു സാരം. 

വാല്പികിയും ഇതിനെ അനുസരിച്ചുതന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
ഹനുമാനപി തേജസ്വീ ലക്ഷ്മണം തരൂഭലക്ഷണം 
ആനയദ്രാഘവാല്ലാശേ ബാഹുഭ്യാം പരിഗൃഫ്യവൈ 
വായുസുനോഭഃ സുഹൃത്വേന ഭക്ത്യാ പരമയാചസട 
ശത്ൃണ്ഠാമപ്രകമ്പ്യോപി ലഘൃത്വമഗമല്കപേഃ 

പരമ പരാക്രമശാലിയായ ഹനുമാന് ശ്ുഭലക്ഷണം തികത്തെ 
പരമസുന്ദരനായ ലക്ഷ്ൂണനെ കൈകഠംകൊണ്ടു താങ്ങിയെടുത്തു രാമ 
സമീപത്തില് കൊണ്ടുവന്നു. മാരുതിയുടെ സൌ; ഹാര്ദ്ൃത്താലും, പരമ 
ഭക്തിയാലും ഭഗവാന് ശ്രീരാമചന്ദ്രന് ശത്രുക്കഠംക്ക്' ചലിപ്പിക്കുവാന് 
കഴിയാത്തവിധം ഗുരുത്വമുകള വനാ ണങ്കിലും, ഹനുമാ൭ ന ല 
ഏവായ് ഭവിച്ചു. ഹനുമാന്െറ ഭക്തിനിമിത്തം ഭഗവാന്റെ മനസ്സില് 
ഇളക്കംതടി. ഈവിധം ശൃദ്ധഭ കുതിയുകൂ ഹനുമാന്നു് റന്തൊരു മഹാ 
ഫലമാണ് ഞാന് നല്കേണ്ടതെന്ന വിചാരം രാമന്നുണ്ടായെന്നു” ക. 
വിയുടെ അഭിപ്പായം 

| /. സാശക്തിരപിതം തൃക്ത്വാ ഇഞാത്വാ നാരായണാംശജം 
ാവണസ്മ ഥം പ്രാഗാ ദ്രാവണോപി ശനൈസ്തതഃ 
സംജ്ഞാമവാപ്യജഗ്രാഹ ബാണാസനമഥോരുഷാ 
വാമമേവാഭിദുദ്രാവു ദൃഷ്്വാ രാഭമാപിതം ധ്രൃധാ 

തി ( 



1024 അദ്ധ്യാത്മരാമായണം യൃദ്ധകാണ്ഡം. 

1] 0, ആരുഹ്യ ജഗതാം നാഥോ ഹതന്തമന്തം മഹാബലം 

രഥസ്ഥം രാവണം ദൂഷ്ട്വാ അഭിദുദ്രാവ രാഘവ 

സാശക്തിഭ അപ്പി ആ ശക്തിയും, നാരായണാംശജംജ്ഞാത്വാഭനാ 

രായണനെറ അംശജാതനാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടു്, രാവണസ്ംരാവണ 
൭൯൦, രഥം പ്രാഗാത് ടരഥത്തെ പ്രാപിച്ചു, രാവണഭ അപിടരാവണ 
നം. തതഃ ശമെനഃ അനന്തരം മെല്ലെമെല്ലെ, സംജഞാം അവാപ്യൃ 

ബോധത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട്, ബാണാസനും_ധനുസ്സിനെ, മഗ്രാഹംഗ്ര 

ഹിച്ചു, അഥോരുഷാംഅനന്തരം രോഷത്ലടെെ രാമം ഏവംരാ 

മനെത്തന്നെ, അഭിദമുദ്രാവ -എഏതിരേറ൨, രാമഃ അപിടരാമനും, തംഭ്രു 

ധാദൃഷ്ടവാട അവനെ ക്രോധത്തോടുക്ൂടെ ദരിച്ചിട്ട് , രാവണം രഥസ്ഥം 

ദൃഷ്വാടരാവണനെ രഥത്തിലിരിക്കുന്നവപനായി ഭരിച്ചിട്ട്, ജഗതാം 

നാഥ രാഘവടംലോകങ്ങളുടെ നാഥനായ രാഘവന്, മഹാബലം 

ഹത്തമന്തംടമഹാബലവാനായ ഹനുമാനെ, ആരുഹ്യട ആരോഹണം 

ചെയ്യിട്ട്, അഭിദുദ്രാവക നേരിട്ട പാഞ്ഞു. 

രാവണന് പ്രയോഗിച്ച ആ ശക്തി ലക്ഷ്മണനെ മോഹാലസ്ധ്യ 

പ്പെട്ടത്തിഴെത്കിലും, ലക്ഷൂണന് ശ്രീനാരായണനെറ അംശമായതുകൊ 

ണ്ട, തനിക്കു സംഹരിപ്പാന് ശക്തിയില്ലെന്നു കണ്ടറിഞ്ഞ ഉടനെ, ല 

ക്ഷൂണനെ വിട്ടപിരിഞ്ഞു രാവണനെറ നില് മന്ന ചെന്നു. ഹ 

നുമാന്െറ ളം ൨. മോഹാലസ്യ്യപ്പെട്ടിരുന്ന രാവണനും, 

മെല്ലെ മെല്ലെ ബോധമുണ്ടായി. ആലസ്ധ്യംതീന്നെഴുനീറ൨ വില്ലെടുത്തു 

ലു കോപപത്തോടുക്രടെ രാമനെറ നേക്കു പാഞ്ഞുചെന്നു. 

രാമന് കരോധത്തോടുക്രടെ രാവണനെ നോക്കി. തേരിലിരിക്കുന്നതാ 

യിട്ടു കണ്ട്. ഉടനെ സകല ലോകങ്ങളുടെയും സ ാമിയായിരിക്കുന്ന 

ഭഗവാന് ശ്രീരാമ ചന്ദ്രന് മഹാബലവാനായ ഹനുമമാന്െറ തോളില് 

കയറിയിരുന്ന് രാവണനെറ വേക്കു ശീലം പാഞ്ഞു. 

രാമന് ഹനുമാന്െറ തോളില് കയറിയിരുന്നതായിട്ടു് വാല്ലീകി 

യും പറയുന്നുണ്ട് . 

ഏവമുക്തസ്ലഥേത്യക്തവാ സമാര്രൂഡഃ പ്പവംഗമ്ം 

രാഘവഭ സമരാമഷീ ഹത്തുകാമോ നീശാചരം. 

ഇപ്പകാരം ഹനുമാനെറ വാക്കുകേട്ട ശ്രീരാമ൯ ഹനുമാനെറ 

തോളില് കയറിയിരുന്ന് രാവണനെ ഹനിപ്പാനാഗ്ര ഹിച്ചു മകാണ്ടു 

നേക്മ ചെന്ന. 



ആറാം സഗ്ഗം. 1022 

ടു [ഭി 80. ജ്യാശബ്ദുമകരോത്തീിവ്രം വജുനിഷ്യയേഷനിഷ ദുരം 

രാമോഗംഭീരയാവാചാ രാക്ഷസേന്ദ്രമുവാചഹ. 

വജുനിഷ്രേഷനിഷ് രം വളുത്തിനെ നിഷ്രേഫം (പൊട്ടല്)പോ 

ലെ അതികറഠിനവും, തീവ്രം-അത്യച്ചവുമായ, ജ്യാശബ്ദംഞാണൊലി 

യെ, അകരോത് ടചെയ്യ, ഗംഭീരയാവാചാടഗംഭീരയായ വാക്കുകൊ 
റു 6 ണ്ടു, രാമഃകരാമന്, രാശ്ഷസേന്ദ്രം -രാക്ഷസാധിപനോട്ട്', ഉവാച ഹം 

സുഷ്യമാപ്പറഞ്ഞു. 

ഇടിവെട്ടുന്ന മട്ടില് ഭയങ്കരമായും ഉച്ചമായയമിരിക്കുന്ന ഞാണൊ 

ലിയെ പൂഠപ്പെടുടവിച്ചു. രാവണനന്െറ ധൈയ്യത്തെത്തകക്മവാന് മതി 

യായ ഗാംഭിയ്യും നിറഞ്ഞ വാക്കുകൊണ്ടു രാമന് രാക്ഷസാധിപനോട്ട 
പറഞ്ഞു. 

21, രാക്ഷസാധമ! തിഷ്ഠാദയ) ക്വ ഗമിഷ്യസിമേപുരഃ 

കൃത്വാപരാധമേവംമേ സര്വത്രസമദശിനജഃ. 
ു റ ചിട . ം രാക്ഷസാധമ!ടരാക്ഷസന്മാരില് വെച്ചു നീച!, അദ്യ തിഷ്ഠടഇപ്പോഠം 

നില്ല്ക, സര്വത്രം.എല്ലാവരിലും, സമദശിനഃ മേടസമമായ ദശന 
ത്തോടുക്ൂടിയ എനിക്ക്, ഏവം അപരാധം കൃത്വാ ഇപ്രകാരം അപ 
രാധം ചെയ്യിട്ടു', ക്വ ഗമിഷ്യസി-നീയെവിടേക്കു പോകുന്നു. 

നീചനായ രാക്ഷസ! ഇപ്പ്ോോഠം ഇവിടെ നില്ലക. ശത്രു, മിത്രം, 
6 ടു 

ഉദാസിനന് എന്ന ഭേദഭാവനക്രടാതെ എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോ 
ടടക്രടിയിരിക്കുന്ന “ എനിക്കിീവിധം അപരാധം ചെയ്യിരിക്കുന്ന നിയെവി 
ടേക്കു പോകുന്നു. 

22. യേനബാണേന നിഹതാ രാക്ഷസാസ്നേ ജനാലയേ 
തേനൈവ ത്വാം ഹനിഷ്യാമി തിഷ്ഠാദയമമഗോചരേ. 

ജനാലയേടജനസ്ഥാനത്തില്, തേ രാക്ഷസാഃംനിന്െറ രാക്ഷസന്മാര്, 
യേന ബാണേനടയാതൊരു ബാണത്താല്, നിഹതാഃ-നിഹനിക്ക 
പ്പെടടവോ, തേനഏവടഅതുകൊണ്ടുതന്നെ, ത്വാം ഹനിഷ്യ്യാമി_നി 
ന്നെ ഹനിക്കുന്നേന്, അല്യംഇപ്പോം, മമ ഗോചരേംഎനെറ മു 
മ്പില്, തിഷ്ഠടനിന്നാലും. 

ജനസ്ഥാനത്തില്വെച്ചു് നിനെറ ആഠംക്കാരായ രാക്ഷസന്മാമര 
ഞാനു ഏതുബാണത്താല് സംഹരിച്ചുവോ ആ ബാണംകൊണ്ടുതന്നെ 
നിന്നെയുമിപ്പോം ഞാന് വധിക്കുന്നുണ്ട്. എനെറ മുമ്പാകെ നിപ്ല്യക. 

& 29. ത്രീരാമസ്യ വചഃ ശ്രുത്വാ രാവണോ മാരുതാത്ഥജം 
വഹന്തംരാഘവം സംഖ്വയേ ശമരെസ്തീമെക്ഷ് ബരതാഡധ യ്. 
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റിരാമസ്യ വചഃ ശ്രത്വാംശ്രീരാമററെ ലി ശ്ര് ൧) ശുത്വാടശ്രീരാമന്െറ വചസ്സിനെ ്രവിച്ചിട്ട്', രാ 
വണടടരാവണന, സംഖ്ല്യേടയുദ്ധത്തില്, രാഘവം വഹന്തം മാരുതാ 
ത്മജംടരാഘവനെ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന വായുപുത്രനെ, തീക്ഷൈണഃ ശ 
രൈ മൂര് ഛയേറിയ ശരങ്ങഠംകൊണ്ട്, അതാഡയത് ടതാഡിച്ച. 

ശ്രീരാമന് പറഞ്ഞതുകേട്ട രാവണന് യുദ്ധത്തില് രാമനെ ചുമ 
നുകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുന്ന ഹനുമാഠെ ഏററവും മൂര് ഛയുള്ള ബാണ 

ങ്ങ0ംകൊണ്ടെയ മുറിപ്പെടുത്തി. 
തത ലി. 

24. ഹതസ്യാപിശരൈസ്സീക്ഷൈ ണ വായുസുനോഃ സ്വതേജസാ 
വൃയവദ്ധത പുനസ്നേജോ നനദ്ദച മഹാകപിട. 

തീക്ഷ് ണഃ ശരൈഃട മൂര് ഛയുളൂള ശരങ്ങംകൊണ്ട്', ഹതസ്യ അപി 

വായുസൂനോട-ഹനിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും വായുപുത്രനന്െറ, തേജഃ..തേജ 

സ്സ് സ്വതേജസാംസ്വതേജസസകൊണ്ടു്, പുനഃ വ്യവദ്യതക പിന്നെയും 
സു 

.വദ്ധിച്ചു, മഹാകപിട നനദ്ദ ചടമഹാനായ വാനരന് നദിച്ച. 

മു൪.ഛയുകൂള ബാണങ്ങംകൊണ്ടു രാവണന് താഡിച്ചുവെങ്കിലും 

ശ്രീരാമ ചന്ദ്രന് സ്വതേജസ്സിനെ ഹനുമാനില് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാല് 

ഹന്മാന്ന് ശക്തിയധികരിച്ച. മഹാനായ ആ വാനര൯ അതൂച്ച 

ത്തില് അലറി. 

89. തതോദ്ടഷ്ട്വാ ഹനൂമന്തം സവ്രണം രഘുസത്തമഃ 

ക്രോധമാഹാരയാമാസ കാലരുദ്രഇവാപരഃ. 

തതഃ രഷുസത്തമഃ- അനന്തരം രഘുപതി, സവ്യണം ഹത്ൃമന്തം ദ്ദ 

വാട വ്രണത്തോടുക്രടിയ ഹനുമാനെക്കണ്ടിട്ടു്, അപരഃ കാലരുഭ്രഃ 

ഇവ മറെറാരു സംഹാരരുദ്രനെന്നപോലെ, ക്രോധം ആഹാരയാമാ 

സംക്രോധത്തെ ആഹരിച്ചു. 

രാവണശരപ്രയോഗത്താല് മുറിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹനുമാനെക്ക 

ണ്ടിട്” രഘുപതി പ്രലയകാലത്തിലെ സംഹാരല്ദ്രനെന്നപോലെ 
ടഃ 

ക്രേധത്തെയംഗീകരിച്ചു. 

88൫8. സാശ്വംഭഥംധ്വജംസൂതം ശസ്ത്രനഘം ധനുരംസാ 

ഛത്രംപതാകാംതരസാ ചിച്ചേദശിതസായ കൈ?. 

സാശ്വം രഥംഅശ്വത്തോടുക്രടിയ രഥത്തെയും, ധ്വജംടധ്വജത്തെ 

യും, സൂതം-സുതനെയും, ശസ്ത്ൌഘംംബാണസമൂഹത്തെയും, ധനു 

ധനുസിനെയും, ഛത്രംട ഛത്രത്തെയും, പതാകാംചപതാകമ്വേയും, ശി 
സ്സ $ 
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ചി ള്; 

തസായകൈഴചമൂര് ഛഡുള്ള ബാണങ്ങംകൊണ്ടു , തരസാ ചിച്ചേദ 

ടി ച]. ശീഘ്രം ചേ ക] 
ര്യ ടു റ രാവണനെറ കുതിര, തേര്, ധ്വജസ്പംഭം, തേരാളി, ബാണസമൂ 

ഹം, വില്ല്, വെണ്കൊറേറക്കുട, കൊടിക്രൂറ, എന്നിവയെ രാമച 
൮ റ് 

(൫3൯ മുര്ഛയേറിയ ബാണങ്ങംകൊണ്ട്' ശീഘ്ം മറിച്ചവീ്്ി. 

27. തതോമഹാശരേണാശു രാവണം രഡൂസത്തമഃ 

വിപ്യയാധവള്ുകല്ലേന പാകാരിരിവപര്വതം. 

തതഃ രഘുസത്ത മഃ അനന്തരം രഘുസത്തമ൯, വജ്ുകല്ലേന മഹാശ 

രേണചവജ്ുതുല്യമായ മഹാശരത്താത, പാകാരിഭ പര്വതം ഇവട ഇ 

ന്ര൯ പര്വതത്തെയെന്നപോലെ, രാവണം ആത്ത വിവ്യാധംരാവ 

ണനെ ക്ഷണത്തില് മുറിപ്പെടുത്തി. 

ഉടനെ ശ്രീരാമന് വജ്രായുധം പോലിരിക്കുന്ന മഹാബാണത്താല് 
ഇന്്ര൯ പര്വതത്തെയെന്നപോലെ രാവണനെ ഫ്റിയ്യ മുറിപ്പെടുത്തി. 

28. രാമബാണഹതോവീര ശ്ചചാല ചമുമോഹച 

ഹസ്ലാന്നിപതിതശ്ചാപ സ്തംസമീ ക്ല രഘു ത്തമഃ 

29, അഭ്വചന്ദ്രേണചിച്ചേദ തല്കിരീടം രവിപ്രഭം 
അനുജാനാമിഗച്ഛു ത്വ മിദാനിം ബാണപീഡിതഃ 

90. പ്രവിശ്യലങ്കാമാശ്വാസുയ) ശഃ പശ്യസി ബലംമമ 
രാമബാണഹതഃ. വീരഃരാമബാണത്താല് ഹനിക്കപ്പെട്ട വീരന്, ച 
ചാല ച മുമോഹ ചട ചലിക്കുകയും മോഹിക്കുകയും ചെയ, ഹസംത്: 

ത്ത 

ചാപഃ നിപതിതഃ-.ഹസ്പത്തില് നിന്ന്” ചാപം നിപതിച്ച, രഘ യ ് [ഴ് ത്തമഃ തം സമീക്ഷ്യം.രഘത്തമന് അവമന സമീക്ഷിച്ചിട്ട്', രവിപ്രഭം 
തല്കിരീടംടസൂയ്യപ്രഭയുമുള അവനെറ കിരീടത്തെ, അഭ്ധാചന്ദ്രേണ 
ചിച്ചേ ദം അഭ ചന്ദ്രശരത്താല് ഛേദിച്ചു, ബാണപീഡിതഃ ത്വം. 
ബാണത്താല് ദുഃഖിതനായ നീ, ഇദാനീം ഗച്ഛ ഇപ്പോഠം ഗമിച്ചാലും, 

ടം! ര 
ച് 

രയ അനുജാനാമിട ഞാന് അനുണ്ഞ നത്കുന്നേന്, ലങ്കാംപ്ര 
സ) 4; റി എട ലങ്കയെ പ്രവേശിച്ചാശ്വസിച്ചിട്ട്, 

| നാമെ എന്െറ ബലത്തെ നീ കാണും. 
രാമബാണമേറര, 

വിശ്യ ആശ്വാ 
ശ്വഭ മമ ബലം പശ്യസി. 

ദുഃഖിതനായ രാവണന് വടംചുററി പീണ ളി 
മോഹിച്ചു. കയ്യില്നിന്നു വില്ല്' താഴത്തുവീണ്.. ആ രാവണനെ നോ 
ക്കിയ ി [] രാമചന്ദ്രസന അഭ്ധചന്ദ്രാകൃതിയുള്ള ബാണത്താല് സുൂയ്യനെ പ്പോലെ വിളങ്ങുന്ന അവന്െറ കിരീടത്തെ മു റിച്ച. ഏഎനെറ ബാണ 
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മേററ ദുഃഖി ദ ) പട ഖിക്കുന്ന നീ ഇപ്പോഠം പോയിക്കൊംക. ഞാന് അനുവാദം 
തരുന്നു. ലങ്കയില്ച്ചെന്നു വിത്രമിചശേഷം നാമെ യുഭ്ധത്തിന്നായ്ക്കു 

ടി റ 

രികു. അപ്പോം നിണക്കെനെറ ബലം കാണാം. 

രാമബാണേനസംവിദ്ധോ ഹതദര്പോഥരാവണഃ 

91. മഹത്യാലജ്ജയായുക്കോ ലങ്കാംപ്രാവിശദാതൂരഃ 
രാമോപിലക്ഷ്മൂണംദ്ൃഷ്ട്വാ മുരഛിതം പതിതംഭവി. 

92. മാനുഷത്വമുപാശ്രിത്യ ലീലയാനുശുശോചഹ, 

രാമബാണേന സംവിദ്ധഃടരാമബാണത്താല് അത്യന്തം മുറിപ്പെട്ടും, 
ലൂ രാവണ ഹനിക്കപ്പെട്ട ദര്പത്തോടുക്രടിയുമിരിക്കുന്ന രാ 
വണ, ആതുരഃ ദുഃഖിതനും, മഹത്യാ ലജജയാ യുക്തഃമഹതിയായ 

ലജ്ജയോട്ട് യുക്തനുമായിട്ട്', ലങ്കാം പ്രാവിശത് ടലുങ്കയെ പ്രവേശിച്ച 

രാമഭ അപിടരാമനും, മൂര്ഛിതം ഭവി പതിതം ലക്ഷ്മണം ദൂഷ്ടവാടമൂ 
൪ഛിച്ചം ഭൂമിയില് പതിച്ചുമിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെ ദശിച്ചിട്ട്, മാനു 

ഷത്വം ഉപാശ്രിത്യംമാനുഷഭാവത്തെ ഉപാശ്രയിച്ചിട്ട്, ലീലയാ അ 

നുശുശൊച ഹട വിനോദമായിട്ടു” അനുശോചിച്ചു. 

രാമബാണമേറവ മുറിപ്പെട്ടിരിക്കയാല് അഹങ്കാരം ശമിച്ച് മുഖി 

ക്കുന്ന രാവണന് &അതിലജ്യോടു കൂടെ ലങ്കയില് പ്രവേശിച്ചു. രാമ 

നും ഭൂമിയില് വീണു മോഹാലസ്യപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ലക്ഷ്മൂണനെക്കണ്ടിട്ട് 
ത ടൂ 

മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെയംഗീകരിച്ചു വിനോദമായിട്ട് മുഖം നടിച്ചു. 

ഭഗവാനെറ മനുഷ്യനാട്പ്യം ആശ്ചയ്യംതന്നെ. 

തതഃ പ്രാഹ ഹമൂമന്തം വത്സ! ലീവയ ലക്ഷണം 

39. മഹൌഷധീഃ സമാനീയ പൂ൪വവദ്വാനരാനുപി 

തഥേതി രാഘവേണോക്കതോ ജഗാമാശ്ുതു മഹാകപിഃ 

94. ഹത്തമാന് വായുവേഗേന ക്ഷണാത്തീര്ത്വാ മഹോദധിം 

തതഃ ഹതന്മന്തം പ്രാഹം-അനന്തരം ഹനുമാനോടു പറഞ്ഞു, വത്ഡ്ക 

ഹേ ബാല!, മഹൌഷധീ€ സമാവിയ-മഹൌഷധികളെ സമാനയി 

ചിട്ട, പുര്വവല്കംമുമ്പേത്തെപ്പോലെ, ലക്ഷ്മൂണം വാനരാന് അപി 

ലക്ഷ്മണനെയും വാനരന്മാരെയും, ജീവയംനി ജീവിപ്പിച്ചാലുംയ രാഘ 

പേണ കത മഹാകപിട ഹനുമാന്ടരാഘവനാല് പറയപ്പെട്ട മഹാ 

കപ്പിയായ ഫനുമാന്, തഥാ ഇതി-അപ്രകാരമെന്നു പറഞ്ഞിട്ട, വാ 

ധിം തീര്ത്വാവായുവേഗത്താല് ക്ഷ 
യുവേഗേന ക്ഷണാത് മഹോദ 

ഗാമട വേഗം ഗമിച്ചു ടി 

ണത്തില് മഹാസമുദ്രത്തെത്തരിച്ചിട്ട്, ആശു 
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) തി €% അതില്പ്പിന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് ഹനുമാനോട് പറഞ്ഞു.__“ഹേ 
ര 

വത്സ! മുമ്പേരെപപ്പോലെ മഹൌഷധികമളെ വേഗം കൊണ്ടുവന്നു, 

ലക്ഷ്യൂണനേയും, യൃദ്ധത്തില് മരിച്ചുകിടക്കുന്ന വാനരന്മാരെയും വേഗം 

ജിവിപ്പിച്ചാലും.?? ശ്രീരാമവാക്യം കേട്ട ഉടനെ വാനരോത്തമനായ 

ഹനുമാന് വായുവേഗത്തില് സമുദ്രം ചാടിക്കടന്നു പോയി. 

ഏതസ്തിന്നന്തരേ ചാരാ രാവണായനൃ്യവേദയന് 

35. രാമേണ പ്പേഷിതോ ദേവ! ഹനുമാന് ക്ഷീരസാഗരം 
ഗതോനേതും ലക്ഷ്മണസുയ ജീവനാത്ഥം മഹൌഷധിഃ 

ഏതസ്തിന് അന്തരേ-ഈയവസരത്തില്, ചാരാഭഗുഡപുരുഷന്മാര്, 

രാവണായ സ്യവേദയ൯ടരാവണന്നായ്യ്ലോണ്ടറിയിച്ചു, ദേവ! അല്ല 
യോ മഹാരാജാവേ, ലക്ഷ്മൂണസ്വ ജീവനാത്ഥം-ലക്ഷ്ൂണനന്െറ ജീവ 
നത്തിന്നായ്യൊൊണ്ടെ , മഹൌഷധീട ആനേതുംമഹൌഷധികളെ ആആ 
നയിപ്പാനായ്യൊണ്ട് , രാമേണ ക്ഷീരസാഗരം പ്രേഷിതഭ ഹനുമാന് 
ഗതഭടരാമനാല് ക്ഷീരസമുദ്രത്തിലേക്കയക്കപ്പെട്ട ഹനുമാന് പോയി 
രിക്കുന്നു. 

ഈയവസരത്തില് രാവണനെറ ശുൂഡപുരുഷന്മാര്, “ഹേ ദേവ! 
ലക്ഷ്മണനെ ജീവിപ്പിക്കുവാന് മഹൌഷധികളെ ക്കൊണ്ടുവരുവാനായി 
ശ്രീരാമ൯ പാല്ക്കടലിലേക്കയച്ചിരിക്കുന്ന ഹനുമാന് ഓഷധം കൊ 
ണ്ടുവരുവാന് പോയിരിക്കുന്നു”? എന്ന വത്തമാനം രാവണനെ അറി 
യിച്ച. ക കു 

96. ശ്രുത്വാ തച്ചാരവചനം രാജാ ചിന്താപരോ ഭപതാ 
ജഗാമരാത്രാവേകാകി കാലനേമിഗൃഹം ക്ഷണാത്' 

തല് ചാരവചനം ശ്രുത്വാ ആ ചാരവാക്യം കേട്ടിട്ട്, രാജാ ചിന്താ 
പരഃ അഭവത് ടരാജാവു ചിന്താപരനായ്ഭവിച്ച, രാത്രൌടരാത്രിയില് 

ം 
റ 

ജി ഏകാകി ഒരുവനായിട്ട ം ക്ഷണാല് കാലനേമിഗൃഹം ജഗാമ_ക്ഷണ 
ത്തില് കാലനേമിഗൃഹത്തെ പ്രാപിച്ച. 

ചാരന്മാർ ) പറഞ്ഞതുകേട്ടപ്പോഠം എന്തുചെയ്യണമെന്നാലോച 
നചെയ്യ രാവണന് രാത്രിയില് അകമ്പടിയൊന്നുംക്രടാതെ ഏകനാ [ട്] യിട്ട് കാലനേമിയുടെ ഗ്രഹത്തെ പ്രാപിച്ച. കി 

87. ഗ്ല 7. ഗൃഹാഗതം സമാലോക്യ രാവണം വിസ്മയാന്ധിതട 
കാലനേമിരുവാചേദം പ്രാഞ്ജലിഭയവിഹ്വലഃ 
അഘ്യാദികം തതഃ കൃത്വാ രാവണസ്യാഗ്രതഃസ്ഥിതഃ 
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ഗഹാഗതം രാവണം സമാലോക്ൃയട ഗൃഹത്തില് ആഗമിച്ചിരിക്കുന്ന രാ 
വണനെക്കണ്ടിട്ടു', വിസ്കയാന്വിതഃ ഭയവിഹ്വലഭ കാലനേമിഃടവിസ്ത 
യത്തോടുക്രടിയവനും, ഭയപരവശനുമായ കാലനേമി, ഇദം ഉവാച 
ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു, തതഃ അര്ഘ്യാദികം കൃത്വാ അനന്തരം അര്ഘ്യാ 
ദികളെ സമപ്പിച്ചിട്ട് , രാവണസ്യ അഗ്രതഃ സ്ഥിതഃടരാവണനെറ അ 
ഗ്രഭാഗത്തില് സ്ഥിതനായി. 

രാവണന് ഏകനായിട്ട്' രാത്രിസമയം വീട്ടില് വന്നിരി ക്കുന്നതുക 

ണ്ട കാലനേമി ആശ്ചയ്യപ്പെട്ട. ഭയപ്പെട്ടു വിറച്ചു. കൈക്രപ്പിത്തൊഴു 

തുകൊണ്ടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. ഒടനെ അര്ഘ്വപാല്യാദികളെ സമപ്പിച്ചു. 

രാവണനെറ മുമ്പില് വിനയത്തോടുക്രടെ ചെന്നുനിന്നു. 

98. കിന്തേ കരോമി രാജേന്ദ്ര! കിമാഗമനകാരണം 

കാലനേമി മുവാചേദം രാവണോ ദുഃഖപിഡിതഃ 

39. മമാപി കാലവശത$ഃ കഷ്ടമേതദുപസ്ഥിതം 

മയാ ശക്ത്യാ ഹതോ വീരോ ലക്ഷ്മൂണഃ പതിതോ ഭവി 

40. തം ജീവയിതുമാനേതു മോഷധീഹനുമാന് ഗതഃ 

യഥാ തസ്ധു) ഭവേദ്വിഘും . തഥാ കുരു മഹാമതേ! 

രാജേ(്ര! തേ കിം കരോമിടരാജശ്രേഷ്ഠ! അങ്ങെക്കു ഞാനെന്നൂച്ചെയ്യേ 

ണം, ആഗമനകാരണം കിം ആഗമിപ്പാനെന്തു കാരണം, ദുഖപീ 

ഡിതഃ രാവണ ദുഃഖത്താല് പീഡിതനായ രാവണന്, കാലനേമിം 

ഇദം ഉ വാചംകാലനേമിയോടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു, കാലവശതഃടകാല 

ദോഷത്താത, മമ അപിടഎനിക്കും, ഏതല് കഷ്ടം ഉപസ്ഥിതംട 

ഈ കഷ്ടം നേരിട്ടിരിക്കുന്നു, മയാ ശക്ത്യാ ഹതഃ വീരഃ ലക്ഷ്മണഃ-എ 
ടു 

നാല് ശക്തിയാല് ഹനി.ടപ്പെട്ട വീരനായ ലക്ഷ്മണന്, ഭൂവി പതീ 
ദ 

തഃ ഭൂമിയില് പതിച്ചിരിക്കുന്നു, തം ജീവയിതുംഅവനെ ജീവിപ്പിക്കു 

വാനായ്യ്ലോണ്ട', ഓഷധിഭ ആനേതൃംഓഷധികളെ ആനയിക്കു 

വാന്. ഹനുമാന് ഗതഃ-ഹനുമാന് ഗമിച്ചിരിക്കന്നു, തസ്യ യഥാ വി 
ടു 

ഘം ദപേതിം അവന്നെങ്ങിനെയായാല് വിഷഘ്ലം ഭവിക്കുമോ, മഹാ 
കി 

മതേ! തഥാ കുരുംഹേ മഹാ ബുഭ്ധിശാലിന്!, അങ്ങിനെ ചെയ്യാലും. 
ൽ [ഭി 

മഹ രാജേന്ദ്ര! ഞാനവിടുത്തേക്ക്' എന്തൊരു കായ്യമാണ് ചെ 
ലൂ 

2? ഇപ്പ്യോഠം വരുവാനെത്തു കാരണം? ദുഃഖപരവശനായ രാ 
യ്യേണ്ടത : ) ് 

് ലു [ചി ി 

ചണന് കാലനേമിയോടിപ്രകാരം പറഞ്ഞു: കാലോ ത്താ 

ിയെന്ന ആയുധം 
എനിക്കും ഈ കഷ്ടാവസ്ഥ നേരിടിരിക്കുന്നു, ശക്തിയെ റ 
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കൊണ്ടു് എന്നാല് ഹനിക്കപ്പെട്ട വീരനായ ലക്ഷ്മണന് ഭൂമിയില് പ 

ണിരിക്കുന്നു. അവനെ ജീവിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഓഷധം കൊണ്ടുവരുവാ൯ 

ഹനുമാന് പോയിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിമാനായ നീ ഹനുമാനെ വിഘ്യപ്പെടു 

ത്തുവാന് വേണ്ടുന്ന കായ്യ്യം നടത്തേണം.? 

41. മായയാ മുനിലേഷേണ മോഹയസ്വ മഹാകപിം 

കാലാതൃയോ യഥാഭൂയാത്തഥാകൃത്വൈഹി മന്ദിരേ 

മായയാ മുനിവേഷണേം മായയാല് മുനിവേഷം കൊണ്ട്ട് , മഹാകപിം 

മോഹയസ്വടമഹാനായ വാനരനെ മോഹിപ്പിച്ചാലും, കാലാത്ച്യയഃ 

യഥാ ഭൂയാത്കാലാതിക്രമം എങ്ങിനെയായാല് ഭവിക്കുമോ, തഥാ 

കൃത്വാ- അപ്രകാരം ചെയ്യിട്ട്, മന്ദിരേ ഏഹിടമന്ദിരത്തില് യാനം 
'ചെയ്യാലും. 

മായാപ്രയോഗത്താല് ഒരു മുനിവേഷം ധരിച്ച് ഹനുമാനെ നി 
മോഹിപ്പിച്ചാലും. ഹനുമാനെറ യാത്രക്കു കാലതാമസം വരുവാന് ത 
ക്കവിധം പ്രവൃത്തിച്ചുശേഷം നിന്െറ മന്ദിരത്തിചേക്കുതന്നെ വന്നു 
കൊറംക. 

42. രാവണസ്ുവ വചഭ ശ്രുത്വാ കാലനേമിരുവാചതം 
രാവണേശ വചോോമേല്യ തൃണുധാരയ തത്വതഃ 

രാവണത്ത്യ വചഃ ശ്രുത്വാടരാവണനെറ വചസ്സിന്നെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, കാ 
ലഃനമിഃ തം ഉവാചം-കാലനേമി അവനോടു പറഞ്ഞു, പ് രാവ 
ണ!ടരാജാവഠ്യയ രാവണ, മേ വചഃ അഭ ശൃസംഎനെറ വാക്കിനെ 
ഇപ്പോഠം ശ്രവിച്ചാലും, തത്വത& ധാരയ_പരമാത്ഥമായി ധരിച്ചാലും. 

രാവണന് പറഞ്ഞതു കേട്ട കാലനേമി അവനോടു പറഞ്ഞു. 
ഹേ സ്വാമിന് രാവണ! ഞാന് പഠയയന്നതിനെ മപ്പ്യോഠം അങ്ങുന്നു 
കേട്ടാലും. അതിനെ യഥാത്ഥമായി ധരിച്ചാലും? 

49. പ്രിയം തേ കരവാണ്ബവേവ ന പ്രാണാന൯ ധാരയാമ്ൃയഹം 
മാരീചസൃയഥാരണ്ബേ പൂരാഭൂമ്മൃ ഗരൂപിണ$. 

44. ത 
€ 

മഥൈവമേ ന സന്മേഹോ ഭവിഷ്യതി ദശാനന! 
ഹതാട പുത്രാശ്ചപൊൌത്രാശ്ച ബന്ധ വാരാ ഷ സാശ്ചതേ, 

49. ഘാതയിത്വാസുരകലം .ജീവിതേനാപികിംതവ 
രാജ്യേനവാ സീതയാ വാകിം ദേഹേനജഡാത്മനാ. 

40. സീതാംപ്രയച്ഛു രാമായ രാജ്യംദേഹി വിഭീഷണേ 
വനംയാഹിമഹാബാഹോ! രമൃംമുനിഗണാത്രയ ി 
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തേ പ്രിയം കരവാണി ഏവ അങ്ങയുടെ പ്രിയത്തെ ഞാന് ചെയ്യു 
ന്നേന് നിശ്ചയം, അഹം പ്രാണാന് ന ധാരയാമിഞോന് പ്രാണങ്ങ 
ളെ ധരിക്കയില്ല, പുരാ മൃഗരൂപിണടഃ മാരീചസ്ൃട പണ്ട് മുഗരൂപിയായ 
മാരീചന്ന്, അരണ്ദേയഥാട അരണ്മത്തില് ഏതുവിധമോ, തഥാ ഏ 
വ മേ ന സന്ദേഹഃടഅപ്രകാരംതന്നെ എനിക്കും സന്ദേഹമില്ല, ദശാ 

നന!ടഹേ രാവണ, തേ പുത്രാഃ-അങ്ങയുടെ പുത്രന്മാരും, പൌത്രാഃ 

ചംപൌത്രന്മാരും, ബാന്ധവാഃ രാക്ഷസാഃ ചംബാന്ധവന്മാരായ രാ 

ക്ഷസന്മാരുംം ഹതാടട ഹതന്മാരായി, അസുരകുലം ഘാതയിത്വാംഅ 

സുരവംശത്തെ വധിപ്പിച്ചിട്ട് , തവ ജീവിതേന അപിടനിനെറ ജീ 

വിതംകൊണ്ടാവട്ടെം രാജ്യേന വാചരാജ്യംകൊണ്ടാവട്ടെ, സീതയാ 

വാസീതയെക്കൊണ്ടാവട്ടെ, ജഡാത്മനാ ദേഹേന വാകജഡപ്രായ 

മായ ദേഹംകൊണ്ടാവട്ടെം കിം എന്തുഫലം, സീതാം രാമായ പ്രയ 

ചു സീതയെ രാമന്നായ്യലൊണ്ട്' നല്കിയാലും, രാജ്യം വിഭീഷണേ 

ഭേഹിടരാജ്യത്തെ വിഭീഷണനില് നല്കിയാലും, മഹാബാഹോ!ട 

ഫേ പീര! മുനിഗണാത്രയം രമൃം വനം യാഹിടമുനിഗണങ്ങാംക്കാശ്ര 

യമായ രമണിയവനത്തെ യാനം ചെയ്യാലും. 

ഞാനങ്ങയുടെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവത്തിച്ചുകൊള്ളാം. ഇളുക്കമി 

ലു. പക്ഷെ പിന്നെ ഞാന് ജീവിക്കയില്ല, നിശ്ചയം. കുേമുമ്പെ കാ 

ട്ടില് മാ൯വേഷം ധരിച്ചു ചന്ന മാരീചനെഠറ അവസ്ഥതന്നെ എനി 

കഒമെന്നതില് സംശയമില്ല. ഹേ രാവണ! അങ്ങയുടെ പുത്രന്മാരും, 

പൌത്രന്മാരും, ബന്ധുക്കളായ രാക്ഷസന്മാരും നശിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അ 

സുരവംശത്തെ മുഴവനും നശിപ്പിച്ചതില്പ്പിന്നെ അങ്ങുന്നു ജീവിച്ചിരി 

കന്നതുകൊണ്ടുതന്നെയെത്തെൊരു ഫലധമാണുള്ളത്. രാജ്യംകൊണ്ടൊ, 

സിതയെക്കൊണ്ടൊ, 
൭ 

ഷോജനമെത്തു ? സീത 

ഫേ വീര! മുനിസമൂഹം വസിക്കുന്ന മനോഹരമായ വന 

ജഡപ്പായമായ ശരിരംകൊണ്ടുതഷെയൊ പ്ര 
രി 

ഷെ രാമന്നു നല്കുക. രാജ്യം വിഭീഷണനേയും 

എഏല്ലിക്കുക. 

ത്തെ വേഗം ആശ്രയിച്ചുകൊഠംക. 

47, സ്താത്വാ പ്രാത$ ശുഭജലേ കൃത്വാ സന്ധ്യാദികാട ക്രിയാഃ 

തത ഏകാന്തമാശ്രിത്യ) സുഖാസനപരിഗ്രഹ
ഃ 

29. പിസ്പജ്യ സര്വതഃ സംഗമിതരാന് വിഷയാന് ബഹ 

ബഹിപ്രവൃത്താക്ഷഗണംശനൈഃ
 പ്രതൃക്പ്രവാഹയ 

49. പ്രകൃതേഭിന്നമാത്മാനം വിചാരയസദാനഘ! 

ചരാചരം ജഗല്കൃല്ന്മും ദേഫബ്ുദ്ധീന്ദ്രിയാദികം 



ആറാം സഗ്ഗം 100 

20. ആബ്ദഷ്ഷസ്തംബപയ്യന്തം ദൃശ്യതേ ശ്രൂയതേ ത 

സൈഷാ പ്രകൃതിരിരയുക്താ സൈവമായേത കിത്തിതാ 

51. സര്ഗസ്ഥിതിവിനാശാനാം ജഗദയ, ക്ഷസൃ കാരണം 

ലോഹിതശ്വേതകൃഷ്ണാദിപ്രജാഃ സ്പജതി സവ്വദാ. 

പ്രാതഃ ശരഭ ലേസ്താത്വാടപ്രാതഭ കാല ത്തില് ശ്രുഭജലത്തില് സ്ക്ാനം 

ചെയ്യിട്ട, സ്ഡ്ഡ്യാടികാട ക്രിയാഃ കൃത്വാടസസ്ധ്യാദികളായ ക്രിയ 

കേഖ൭ട്ലെ ചെയ്യിട്ടു, തതദ ഏകാന്തം ആതശ്രിത്ൃയ- അനന്തരം ഏ കാന്തത്തെ 

ആശ്രയിച്ചിട്ട് . സുഖാസനപരിഗ്രഹഃ-സുഖമായ ആസനത്തെപരിഗ്ര 

ഹിച്ചവനായിട്ടു , സവ്യതഭ സംഗം വിസ്തജ്യ-സര്വത്തില് നീന്നും സം 
ഗത്തെ വിസര്ജിച്ചിട്ട്, 

ഹൃത്തിലുള്ള ഇതരവിഷയങ്ങകെയും വിസര്ജിച്ചിട്ട്, ബഹിഭപ്രവൃത്താ 

ബഹി ഇതരാന് വിഷയാന് വിസ്ൃജ്യടബാ 

ക്ഷഗണംടപുറമെ പ്രവത്തിക്കുന്ന ഇന്രിയഗണത്തെ, ശനൈഃ പ്രത്യ 
ക് പ്രവാഹയ മന്ദംമന്ദം പ്രത്ൃൃഗാത്മാവിലേക്കു പ്രവഹിപ്പിച്ചാലും, 
പ്രകൃതേഃ ഭിന്നം ആത്മാനംടപ്രകൃതിയില് നിന്നു വേഠിട്ടിരിക്കുന്ന ആ 
ത്മാവിനെ, അനഘ!കഹേ പരി ശുദ്ധ! സദാ വിചാരയ_ ചവ്ദ)പ്പോഴു്ം 
വിചാരിച്ചാലും, ചരാചരം കൃത്സ്നം ജഗത് ചരവും അ ലരവുമായ 
സമസ്തജഗത്തും, ദേഹബ്ബഭ്ധീന്ദ്രിയാദികംദേഹം, ബുദ്ധിം ഇന്ദ്രിയ 
ങ്ങ0ം ആദിയായതും, ആ ബ്രഹ്മസ്തംബപയ്യന്തം ബ്ൃഹ്മാവു മുതല് 
ഡ്ലംബംവരേയുള്ളയും, ദൃശ്യതേ ശ്രൂയതേ ച യല് കാണെ പുടന്നതും 
കോക്കപ്പെടുന്നതുമായ യാതൊന്നും, സാ ഏഷാ പ്രകൃതിട ഇതി ഉ 
ക്താടആ ഈ പ്രകൃതിയെന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സര്ഗസ്ഥിതിപി 
നാശാനാംടസ്ൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങംക്കും, ജഗദൂൃയ ക്ഷസ്യ-ലോക 
മാകുന്ന വൃക്ഷത്തിനും, കാരണംംകാരണമാകുന്നു, ലോഹിതശ്വേതക്ൃ 
ഷ്ലാദിപ്രജാഭകതുടുത്തും വെളുത്തും കുവത്തുമിരിക്കുന്ന പ്രജകളെ, സര്വ 
ദാ സ്തജതിടഫ്)പ്പോഴും സൃഷ്ണിക്കുന്നു. 

കാലത്തു” ശുദ്ധജലത്തില് കുളിയും സന്ധ്യാവന്ദനവും ചെയ്യശേ 
ഷം ഏകാന്തത്തില് സുഖാസനത്തിലിരുന്ന് യിസി്ത്യും തു 
പേക്ഷിച്ച്, ശബ്ദാദിബഹിര്വിഷയ ങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്ന ശ്രോത്ര 
ഭികളായ മി ളെ അടക്കി 
മെല്ലെ 

മനസ്സിനെ രിം 
ല്ല മെല്ലെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുക. പരിത്ുഭ്ധഭാവത്തോടുക്രടെ ട പ്രകൃതിഗ 

ങ്ങളില് നിന്നു മിലി ആത്മാവിനെ ഫ്യുല്ലായ്ക്കോഴും പിച്ചാ 
൪൦൭ മചയ്യ്യക. സ്ഥാവരജ ംഗമാത്മകമായ സകല്വ ജഥ ത്തിന്നും 
ബുദ്ധി, ഇ്രിയങ്ങംം എന്നിവഷകം 

രരിര 
) 0൭ പ, 

. ബ്ൃഷ്മാവു മുതല് പുല്കെഴ ാട്ടിവരേ 
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യുകൂ സകലവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോകമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്െറയും 

ബീജം പ്രകൃതിയാകുന്നു. കാണപ്പെടുന്നതും കോംംക്കപ്പെടുന്നതുമായ 

സകലവും പ്രകൃതിയാണെന്നും അതുതന്നെയാണ് മായയെന്നും പറയ 
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്ൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങംക്ക്' കാരണം മായതന്നെ. 

രജസ്സ് , സത്വം, തമസ്സ് എന്ന മൂന്നു ഗുണങ്ങളോടുക്രൂടിയ പ്രകൃതി 

മായ, സത്വരജസ്തമഃ പ്രകൃതികകായ പ്രജകലെ എപ്പോഴും ജനിപ്പിച്ചു 

കൊണടിരിക്കുന്നു. 

52. കാമക്രോധാദിപുത്രാദ്യയാ൯ ഹിംസാതൃഷ്ണാടികന്ൃകാടഃ 

മോഹയത്ചയനിശംദേവ മാത്മാനം സ്വൈര്ഗുണൈര്വിഭും. 

കാമക്രോധാദിപുത്രാദ്യാന് കാമം, ക്രോധം, ആദിയായ പുത്രാദികളേ 

യും, ഹിംസാതൃഷ്ണാദികന്പുകാട- ഹിംസാ, തൃഷ്ണാ, മുതലായ കസ്ത്കകളേ 

യും, സ്ൃജതിടസൃഷ്ണിക്കുന്നു, സ്വൈഃ ഗുണൈഃ സ്വന്തം ഗുണങ്ങംകൊ 

ണ്ടു, വിഭും ദേവം ആത്മാനംടസര്വപ്യാപിയും പ്രകാശസ്വരൂപനുമാ 

യ ആത്മാവിനെ, അനിശം മോഹയതിട എപ്പോഴചംമോഹിപ്പി്കുന്നു. 

കാമക്രോധാദിവൃത്തികളായ പുത്രന്മാരെയം, ഹിംസാതൃഷ്ണാദിക 

യ പുത്രിമാരെയും സ്വഗുണങ്ങളാല് സൃഷ്ണിക്കുന്നു മായ ഡ്യുങ്ങും നിറ 

ത്തും ല്ലാററിനേയും പ്രകാശിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ 

ഫ്യുല്ലായ്യ്മോഴും മോഹിപ്പിക്കുന്നു. 

583. കത്തൃത്വഭോകതൃത്വമഖാന൯ സ്വ ഗണാനാത്മധവീശ്വരേ 

ആരോപൃസ്വവശംകൃത്വാ & തനക്രിഡതിസര്വദാ. 

കത്തത്വഭോക്തൃത്വമുഖാ൯ സ്വഗുണാന്കത്തൃത്വം ഭോകതൃത്വം മു 

തലായ സ്വഗുണങ്ങളെ, ഈശ്വരേ ആത്മനി ആരോഫ്യം-ഈശ്വര 
റ 6 

ഗായ ആത്മാവില് ആരോപിച്ചിട്ട', സ്വവശംകൃത്വാടേതനെറ അധി 

ന്ത്രി . തേന സര്വദാ കീഡതി - അവനോടുക്രടെ ഏപ്പോഴം 

ര്രീഡിക്കുന്നു. 
എന്നിത്ലാദി ഭാവമാകുന്ന സ്വഗുണങ്ങ് 

മായ ഛഎപ്പ്ോഴം 
കത്താവും ഭോക്താഠു' 

നില് 0 ിച്ചിട്ടു് 
മെ സ്വതന്ത്രനായ ആത്മാവിരര ആരോപ 

ജയശ്വരനായ ആത്മാവിനോടു ചേന്ന ലീല ചെയ്യുന്നു. 

[ക] 
9 

54. ശ്ുദ്ധോപ്യാത്മാ യയറയുക്തഃ പശ്യതീവ സദാബഹഃ 

വിസ്ത്ത്യല സ്വമാത്മാനം മായാഗണവിമോഹീിതഃ 

യയാ 
തദാ 9 അപി ആത്മ - തതദ്ധനാ൭ കണന്നിരിക്കി

ലും ആത്ത വു ' . യയായ്ു 
ക 

ക്തഃംയാതൊന്നിനോടു ചേറ വനായിട്ട് മായാഗുണവിമോഹിതഭകഷ 



1002 ഗു ആറാം സഗ്ഗം 

[ടി] റ് 

്ഥ -. ല്ല സ ത്ലാനം മായാഗുണങ്ങളാല് മോഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടു 4 പം ആ 
ളം ൂ റവ് ി 

വിസ്ത്രത്യടസ്വന്തം ര്പത്തെ വിസ്മരിച്ച് ട്ട്, സദാ ബഹിഃ പശ്യത 

ഇവട എപ്പോഴും പുറമെ നോക്കുന്നവനെന്നപോലെയിരിക്കുന്നു. 
തി ഥു 

ഗണസംബന്ധമില്ലാത്തതിനാല് പരിശുഭധനാണെന്നിരിക്കിലും 
€ ട്ടി 

ആത്മാവു __ജീവന്__ മായാഗുണങ്ങളാല് മോഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുകൊ 

ണ്ട്: സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെ _ത്രദ്ധബുദ്ധമുകതഭാവത്തെ__തിരെ മറ 

ന്നിട്ട് പുറത്തുക്ഷ ശബ്ബാദിവിഷയസഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നവനെന്ന 

പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. 

25. യദാ സല്ഗുരുണായുക്കതോ ബോദഭധൃതേ ബോധരൂപിണാ 

നിവൃത്തദുഷ്ടീരാത്മാനം പശ്ചത്വേവ സദാ സ്നൂടം. 

ബോധരൂപിണാ സല്ഗുരുണാം ബോധസ്വരൂപനാകുന്ന സല്ഗുരുവി 

നോട്ട്, യദായുക്തഃ-.ഏപ്പോഠം ചേന്നവനായിട്ടു്, ബോഭ്മൃതേടബോ 

ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ, തദാ നിവ്ൃത്ത ദൃഫ്ലിട- അപ്പോം നിവത്തിച്ച ദ 
ശനത്തോടുക്ൂടിയവനായിട്ട്', ആത്മാനം സദാ സ്തൂടം പശൃതി ഏവട 
ആത്മാവിനെ എപ്പോഴും സ്സുഷ്ടമായിട്ട് കാണുന്നു നിശ്ചയം. 

അറിവാകുന്ന സ്വരൂപത്തോടുക്രടിയ സല്ഗുരു, ജീവാത്മാവി 
നെ എപ്പോഠം മായാഗുണങ്ങളില് സംബന്ധമില്ലാത്തവനെന്ന് ബോ 
ധിപ്പിക്കുന്നുവോ, അപ്പൊറം ജിവന് അന്പവിഷയങ്ങളെ കാണാതെ, 
സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെ തുഭധബുഭധമക്തഭാവത്തെ എപ്പോഴും സ്സുഷ്ടമാ 
യിട്ടറിയുന്നു. നിശ്ചയം. 

96. ജീപന്മുക്തഃ സദാദേഹീ മുച്യതേ പ്രാകതൈര്ഗുണൈഭ 
ത്വമപ്പ്യേവം സദാത്മാനം വിചായയ നിയതേന്ദ്രിയഃ 

2/. പ്രകൃതേരമ്പയമാത്മാനം ജ്ഞാത്വാ മുക്േതോ ഭവിഷ്യസി 
ധ്യയാതും യല്ലസമത്ഥോസി സഗുണം ഭേവമാശ്രയ 

സദാ ജീവന്മുക്തഃ ദേഹീടഎപ്പോഴും ളിവന്മുക്തനായ ദേഹി, പ്രാ 
കൃതൈട ഗുണൈഃ പ്രകൃതിസംബന്ധികളായ ഗുണങ്ങളാല്, മു 
ൃതെടമോ ചിക്കപ്പെടുന്നു, ത്വം അപി നീയും, നിയതേന്ദ്രിയ ഇ 
നദ്രീയങ്ങളെ അടക്കിയവനായിട്ടു*, സദാ ആത്മാനം വിചായ്യ-എല്ലാ 
യ്യോഴും ആത്മാവിനെ വിചാരിച്ചിട്ട്, പ്രകൃതേഃ അന്യം ആത്മാനം 
ഒ്ഞാത്വാടപ്രകൃതിയില് നിന്നു വെഠിട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അറി 
ഞ്രിട്ടു', മുക്തഃ ഭവിഷ്യസി മുക്തനായിട്ട ഭവിക്കും, ധ്യാതും അസമ 
ത്ഥഃ അസി യദിചധ്യയാനിപ്പാന് അസമത്ഥനാകുന്നുവെങ്കില്, സഗുണം 
ദേവം ആശ്രയം ഗുണസഹിതനായ ദേവനെ ആശ്രയിച്ചാലും. 

ടി 



1000 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

അപ്രകാരമുമൂ ഗുരുവിന്െറ ഉപദേശപ്രകാരം നിദിധ്യാസനാദി 
കമെ അഭ്യസിച്ച് സിദ്ധിവരുത്തീട്ടു് , ജീവന്മുക്താവസ്ഥയെ പ്രാപി 
ച്ചിട്ട്, പ്രകൃതികായ്യങ്ങളായ ലൌകീകസു ഖമുഃഭഖാദിബന്ധത്തില്നി 
ന്ന് മുക്ത നായ് ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങുന്നും ഞാന് പറഞ്ഞ രീതിയെ അം 
ഗീകരിച്ച്” ഇന്ദ്രിയാദികളെ വിഷയങ്ങളില്നിന്നു പിന്വലിച്ച്” എ 

പ്പോഴും ആത്മാവിനെ വിചാരിച്ചുറിഞ്ഞ്', പ്രകൃതിയില്നിന്നു വേറി 

ടിരിക്കുന്നതുതന്നെ ആത്മസ്വഭാവമെന്നനുഭവപ്പെടുമ്പോം മുക്തനാ 

യ് ഭവിക്കും. ഞാനിപ്പഠഞ്ഞമാതിരിയില് ആത്മാവിനെ ധ്യാനിപ്പാന് 
ശക്തനല്ലെന്നുവരികില് സഗുണനായ ഇരശ്വരനെ ആശ്രയിച്ച 

കൊഠംക. 

58. ഹൃല്പത്മകര്ണികേ സ്വര്ണപീഠേ മണിഗണാന്വിതേ 

മുദൃശൂക്ഷ ണതരേതത്ത ജാനക്യാ സഹസംസ്ഥിതം. 

59, പവീരാസനംവിശാലാക്ഷം വിദ്യൂല്പുംജനിഭാംബരം 

കിരീടഹാരകേയുരകെ സ്തൂഭാദിഭിരന്വിതം. 

80. നൂപുരൈഃ കടകൈഭാന്തം തഥൈവ വനമാലയാ 

ലക്ഷ്ണേനധ നുര്ദ്വന്പ്വകരേണ പരിസേവിതം. 

61. ഏവംധ്യാത്വാ സദാത്മാനം രാമംസര്വഹ്ഹദിസ്ഥിതം 

ഭകത്യാപരമയായുക്കതോ മുച്യതേനാത്ൂര സംശയ. 

ഹൃല്പത്മകര്ണികേടഹൃദയതാമരയുടെ മദ്യത്തില്, മണിഗണാ 

ന്റിതേചരത്തജാലത്തോടട ക്രടിയതും, മുഭുത്ശക്ഷ ണതരേ സ്വര്ണ 

പീഠേ- അത്യന്തം മുദുവും സ്തിശ്ധവുമായ യി വീരാ 

തയി; വിശാലാക്ഷംടവിശാലങ്ങളാ 

യ അക്ഷികളോടു ക്രടിയവനും, വിദ്യൂല്പും ജനിഭാംബരംമിന്നല്ക്ര 

ടുമെന്നപോലിരിക്കുന്ന വസ്തരത്തോടുക്രടിയവനും, കിരീടഹാരകേയൂര 

കൌ്തൂഭ ഭാദിഭിഭ അന്ധ ന് ഹാരം, കേയൂരം,കൌസ്തൂഭം എന്നി 

ത ര്ടികവനം, നആൂപുരൈഃ കടകൈടനതൂപുരങ്ങഠം കടകങ്ങറം 

എന്നിവകൊണ്ടും, തഥാ ഏവ വനമാലയടേഅപ്രകാരംതന്നെ വന 

മാലയാലും, ഭാന്തംടശോഭിക്കുന്നവനും, ധനുരദ്വന്പകരേണ ലക്ക 

ക്കേന പരിസേവിതം രണ്ടു കരത്തില് ധനുസ്സോടുക്രടിയ ലക്ഷ്മണ 

നാല് പരിസേവിക്കപ്പെടന്നവനും, സര്വഹ്ഹദിസ്ഥിതം ആത്മാനം 

രാമംസര്വഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നവരും ആത്മാവുമായ രാമനെ, 

എവംഡ്യാത്വാട ഇപ്രകാരം ധ്യാനിച്ചിട്ട് , പരമയാഭക്ത്യായുക്തഭടപര 
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മയായ ഭക്തിയോടുടക്രടിയവനായിട്ടു”, മുച്യതെട മോചിക്കപ്പെടുന്നു, 

അത്ര ന സംശയഃ ഇതില് സംശയമില്ല. 

സഥഗണസ്വരൂപധഡ്യാനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു: _ ഹൃദയമാകുന്ന 

താമരപ്തൂവിനെറ മദ്ധൃത്തില് പലമാതിരി ശോഭയുള്ള രത്ഥങ്ങറം പതി 

ചിരിക്കുന്നതും അതിസ്തിശ്ധവും മുദുലവുമായ സ്വര്ണപീഠത്തെ ആല്ധ്യം 

ധ്യാനിച്ചറപ്പിക്കേണം. ആ പീഠത്തില് സീതാസമേതനും, വീരാസന 

ത്തിലിരക്കുന്നവനും, വിശാലനേത്രങ്ങളോടു ക്രടിയവനം, മിന്നല്ക്കൊ 
നൂ എം 

ടിപോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന പീതാംബരം ധരിച്ചവനും, ക്രീടംം മുത്തു 
മാല, തോഠംവളകറം, കൌസ്തൂഭരത്തം, മുതലായ ആഭരണങ്ങളോടുക്ര 

ടിയവനും, കാല്ച്ചിലമ്പകഠം, കൈവളുകറം, വനമാല എന്നില 

യാല് ശോഭിക്കന്നവനും, കയ്യില് വില്ല പിടിച്ചിരിക്കുന്നവനും, വില്ലം 
അമ്പംപിടിച്ചു നില്ക്കുന്നലക്ഷ്ൂണനാല് വിനയ പൂര്വം സേവിക്കപ്പെ 
ടുന്നവനും, സകലജനഹൃഭദയത്തില് വസിക്കുന്നവനും, സ്വാത്മഭൂതനു 
മായ രാമനെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കേണം. അപ്പോഠം പരമഭക്തിയയക്ത 
നായിട്ടു്' മുക്തനായ ഭവിക്കും. ഇതില് സംശയമില്ല. 

02. ശൃണുവൈചരിതംതസ്ൃയ ഭക്കൈന്നിത്യമനന്യധീട 
ഏവംചേല്കൃതപൂര്വാണി പാപാനിചമഹാന്ത്യപി. 
ക്ഷണാദേവവിനശ്യയന്തി യഥാഗ്നേ സ് തൂലരാശയ$ 

ഭക്ൈതഃ തസ്യചരിതം.-ഭക്തന്മാരോടുക്രടെ അവന്െറ ചരിതതെത, 
മ] അനന്ധധിഃ നിത്യം ശൃണുംഅമ്പയ മനസ്ത്നല്ലാതെ നിത്യവും ശ്രവി 

ച്ചാലും, ഏവ ചേല് ഇപ്രകാരമാണെങ്കില്, കൃതപൂ൪ര്വാണി മഹാ 
ന്തി അചി പാപാനി പൂര്വംചെയു മഹത്തുക്കളായ പാപങ്ങളും, അ 

$ യ ഇവ; ഗ്നേഃ തൂലരാശയഭ ഇവ. അഗ്നി ഹേതുവായിട്ടു പഞ്ഞിക്രടമെനപോ 
ലെ, ക്ഷണാല് ഏവ വിനശ്വന്തി-ക്ഷണത്തില്ത്തന്നെ ന്ശിക്ഷം. 

ഴ് ച ഭക്തജനങ്ങളോടുക്രടെച്ചേന്ന് ശ്രീരാമ ചരിതമത്തെ നിത്യവും മന 
സ്സിരുത്തിക്കേറംക്കുക. എന്നാല് പണ്ടു ചെയ്യു പാപങ്ങഴം എത്രതന്നെ 
വമ്പിച്ചവയായിരുന്നാലും, അഗ്നിയില് പത്തരിക്കുട്ടമെന്നപേലെ ക ണത്തില്ത്തന്നെ നശിക്കും. ലു 

69. ഭജസ്വരാമം പരിപൂര്ണമേകം 
വിഹായവൈരം നിജഭ ക്തിയയക്തഃ 
ഹുദാസദാ ഭാവിതഭാവരൂപ 
മനാമരൂപം പുരുഷം പുരാണം. 

വൈരം വിഹായ. ല് പം ഹായംവൈരത്തെ വെടിഞ്ഞിട്ടു  നിജഭ തിയുക്ത_ ആ 
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ത്മാവില് ഭക്തി യോടുക്രടിയ വനായിട്ട്”, എദാ സദാഭാവിതഭാവരൂ 

പംടമനസ്സകൊണ്ടെപ്പോഴും രിതി സത്താമാതസ്വത്ര 

പനും, അനാമരൂപം -നാമരൂപങ്ങളോടുക്രടാതിരിക്കുന്നവനും, പരി 

പൂരണം എങ്ങും നിറഞ്ഞവനും, പുരാണം പുരുഷംടപുരാണപുരുഷ 

നും, ഏകം രാമം-ഏകനുമായ രാമനെ, ഭജസ്വംഭജിച്ചാലം. 

ര് വൈരഭാവം തിരെയപേക്ഷിച്ച്, അന്യവിഷയത്തില് പ്രേമം 

വെക്കാതെ, സ്വാത്മാവില്ത്തന്നെ പരമപ്പേമത്തോടുക്ൂടെ മനസ്സ 

കൊണ്ടു സദാ ഭാവിക്കപ്പെട്ട സത്താമാതൂസ്വരൂപനും, നാമരൂപാദിക 

മില്ലാത്തവനും പുരാണപുരുഷനും ഏകനുമായ രാമനെ ഭജി ച്ചാലും. 

ഇതി ശ്രീമദഭധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാടേ 

യുദ്ധകാണ്ഡേ ഷഷ്ടഃ സര൪രഗദ 

ത്രഭം ഭവതു. 

ഓം നമോഭഗവതേ 

ശ്രീരാമ ചന്ദ്രായ 
0: 

ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുഭ്ധകാണ്ഡം 

ഛ്ലുഴാം സര്ഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ല വാച. 

1. കാലനേമിവചട ശ്രത്വാ രാവണോമൃതസന്നിഭം 

ജജ്ജ്പാല ക്രോധതാര്്മാക്ഷഭ സര്പിരദ് ഭിരിവാഗ്നിമത് 

അമുതസന്നിഭം കാലനേമിവചട ശ്രുത്വാ അമൃുതസമാനമായ കാല 

നേമിവചസ്സ്റിനെക്കേട്ട്ടട്, രാവണഃ-രാവണന്, ക്രോധതാമ്മാക്ഷടട 

ക്രോധത്താല് തടുത്ത കിശളോടക്ടിര്ല്റ്ിട അഗ്നിമത് സ 

പിട അദ് ഭിഃ ഇവട അതിതപ്പമായ ഘൃതം ജലത്താലെന്നപോലെ, 

ജുജ്ജ്പാലം ജ്വലിച്ച. 

ജനനമരണച്പചവാഹരൂപമായ
 

നനുദ്ാരിപ്പിക്കുവാനുപകരിക്കുന്ന അമുതസദൃശമായ കാലനേമിവാക്ൃയ 

ത്തെക്കേട രാവണന് ഏരുയും തപിച്ചു തീപ്പോലെയിരിക്കുന്ന നൈ 

സംസാരസങ്കടസാഗരത്തില് നി 
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യ്യ ജലംകൊണെന്നപോലെ ക്രോധത്താല് ചുകന്നു കലങ്ങി മറിഞ്ഞു 

കണ്ണകളോടുക്രൂടിയവനായിട്ടുജവലിച്ച. തിളക്കുന്ന നൈയ്യില് വെകൂള 
ലി കു 

മൊഴിച്ചാല് തീജബ്ബാല പുഠപ്പെടുന്നതുപപോലെ,- കോപത്താല് ഉജ്ജ്വ 
റ് രു 6 

ലിച്ചു. ജലത്ത,ന്െറ സ്വഭാവഗുണം ശൈത്ചം. അതു തീയിനെക്കെടു 

ക്ഴകയാണ് സാധാരണ സമ്പ്വദായം. തീപ്പോലെയിരിക്കുന്ന നൈയ്യില് 
) [ട്] 

വീഴുമ്പോം നൈ തണുക്കുകയല്ലം തീജ്വാല പൊങ്ങുകയാണു്' ചെ 

യ്യുന്നത് . സംസാരാഗ്നിയെക്കെടുക്കുന്ന വേദാന്തസാരവചനം കാമാ 
റ ഭി ഗ്നിസന്തപ്പമായ ഹൃദയത്തില് പ്രവേശിച്ചാല് വിപരിതഫ്മലത്തെ 

ത 
റ ള്ു [ര] 

ജനിപ്പിക്കും. പാത്ൂമറിയാതെ സാരോപദേശം ചെയ്യുന്നതു” നിഷ്ണുല 
4] ൨൧ 

മെന്ന സാരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

8. നിഹന്മി ത്വാം മുരാത്മാനം മച്ഛ്ാസനപരാങ് മുഖം 

പരൈഃ കിഞ്ചില് ഗഹീത്വാ ത്വം ഭാഷസേ രാമകിങ്കരഃ 

മച്ഛാസനുപരാങ് മുഖം- എനെറ ശാസനക്കു വിപരീതം പ്രവൃത്തിക്കു 

ന്ന, ദുരാത്മാനം ത്വാംടദുഷ്ണബുദ്ധിയായ നിന്നെ, നിഫന് മിടഞാന് 
സ [ര നിഹനിക്കുന്നേ൯, പരൈഃ( ദത്തം)കിഞ്ചിത് ഗൃഹീത്വാടശത്രക്കളാല് 

പി ദാനംചെയ്യപ്പെട്ട ഏതോ ഒന്നിനെ ഗ്രഹിച്ചിട്ട . രാമകിങ്കരഃത്വം ഭാ 
ഷസടരാമദാസനായിട്ടു' നീ ഭാഷിക്കുന്നു. 

ഫ്നെറ കല്പനയെ ധിക്കരിക്കുന്ന ദുഷ്ടബുദ്ധിയായ നിന്നെ ഞാ 
ച് നി നിപ്പ്യോഠം വധിക്കുന്നുണ്ട് . ശതരുക്കഠം തന്നതായ ദ്രവ്യത്തെ സ്വീകരി 

[രി രി ലം ടി ച്ച രാമാധിനനായി ഭവിച്ചവനെന്നപ്പോലെ നീ സംഭാഷണം ചെ 
യ്യുന്നു. 

9. കാലനേമി രുവാചേദം രാവണം ദേവ! കിം ര്രധാ 
ന രോചതേ മേ വചനം യദി ഗത്വാ കരോമി തത് 

കാലനേമിഴ രാവണം ഇദം ഉവാചംകാലനേമി രാവണനോടിങ്ങിനെ 
പറഞ്ഞു, ദേവ! ക്രുധാ കീംഹേ രാജാവേ! ക്രോധംകൊണ്ടെന്തൃഹഫലം 

ടു ടി 
ി] മേ വചനം യദി ന രോചതെം-എനെറ വാക്യം രുചിക്കുന്നില്ലെങ്കില്, 

[ര] നി ി ഗത്വാ തത കരോമി _പോയിട്ടതു ഞാന് ചെയ്യാം. 
കാലനേമി രാവണനോടിപ്രകാരം പറഞ്ഞു: _._“മഹാരാജാലേ! തി ന്ത ഡ്യയടട ( ] ഃ ന ളു എന്തിനായിട്ടു കോപിക്കുന്നു? ഞാന് പഠഞ്ഞതങ്ങെള്ം രുചിച്ചില്ലെ 

[ കില് ത്തരങ്ങുനുനു ലിചതനുറ ൫ ി ധ് ൫ ല് ഴി സൂ. ഴ പി ൧൨] ഞഞാന മചന്നാക്കായ്യം ൧൨൮൭ 
ടീ കാമു 0. 

4. . ചത്യുക്ത്വാ പ്രയയൌ ശിഘ്ം കാലനേമിമ്മഹാസര 
നോദിതോ രാവണേനൈവപ മുദി ൨ മമെനവ ഹന്തൂമദ്വിഘയകാരണാത് 
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ഹന്തൃമദ്വിഘ്ലുകാരണാത് ടഹനുമാന്നു്' വിഘ്ടുംചെയ്ത്കാനായിട്ടു, രാവ 
ണേന നോദിതഭടരാവണനാല് പ്പേരിക്കപ്പെട്ടം മഹാസുരഃ കാലനേ 
മിഭംമഹാസുരനായ കാലനേമി, ഇതി ഉകത്വാ ശിഘ്ും പ്രയയെൌടഇ 
പ്രകാരം പറഞ്യിട്ടു' ചേഗം പ്രയാണംചെയയ. 

മഹാബുദ്ധിമാനായ കാലനേമിയെന്ന അസുരന് രാവണനോടി 

പ്രകാരം പഠത്തെശേഷം രാവണപ്രപേരണന്ദിമിത്തംഹനുമാന്ന് വിഷ്മം 

ചെയ്കാനായി വേഗം പോയി. രാവണനെറ കൈകൊണ്ടു മരണമു 

ണ്ടാകുന്നതിനേക്കാഠം, രാമദാസനായ ഹനുമാനില്നിന്ന്' ലഭിക്കുന്ന മ 

രണം ശ്രേഷ്ടമെന്നുറ ചതുകൊണ്ടാണ്' മഹാബുദ്ധിമാനെന്ന് കാലനേ 
മിക്ക” വിശേഷണം കല്ലിച്ചതു്. ) 

2. സശഗത്വാ ഹിമവല്പാശ്വം തപോവന മകല്ലയത് 

തത്ര ശിഷ്യൈഭ പരിവൃതോ മുനിവേഷധരഃ ഖല 

6. ഗച്ഛ്ൃതോ മാര്ഗമാസാദ്യയ വായുസുനോ൪മഹാത്മനഃ 

തതോ ഗത്വാ ദദശാഥ ഹത്മാനാത്രമം ശുഭം 

ഗ്. ചിന്തയാമാസ മനസാ ശ്രീമാന് പവനനന്ദനഃ 

പുരാനദൂഷ്ണമേതന്മേ മുനിമണ്ഡലമുത്തമം. 

സഃ ഹിമവല്പാര്വം ഗത്വാഅവന് ഹിമവാനെറ താഴ്ചരയെ ഗമി 

ചിട്ട, തപോവനം അകല്ലയത'ടതപോവനത്തെ കല്ലിച്ച, മുനിവേ 

ഷധരഃ ഖലഭചമുനിവേഷം ധരിച്ച ദുഷ്ടന്, ഗച്ഛ തടടഗമിക്കുന്ന, മഹാ 

ത്മനഃമഹത്തായ മനസ്സ്സോടു കൂടിയ, വാധ്യനൂനോ-വായുപുതനെറ, 

മാര്ഗം ആസാദ്യ-മാര്ഗത്തെപ്രാപി പപിട്ടു് , ശിഷ്യൈഃ -ശിഷ്യന്മാരാല്, 

പരിവൃതഃട ചുററപ്പെട്ടവനായിരുന്നു, തതഃ ഗത്വാട അനന്തരം ഗമി 

ചിട്ട്, ഹനുമാന് ശ്രഭം ആതശ്രമം-ഹനുമാന് ത്രുഭമായ ആശ്രമത്തെ, 

ദദശടദശിച്ച, ശ്രീമാന് പവനനന്ദനഃ-ശ്രീമാനായ ധി 

മനസാടമനസ്സുകൊണ്ടെ , ചിന്തയാമാസ ചിന്തിച്ച, ഏത്ത മുനിമ 

്ഡലംഈ മുനിസമൂഹം, മേ-എന്നാല്, പുരാനദൂഷ്ടംടമുമ്പേ കാണ 

പെടില്ല. , 
കാലനേമി ഹിമവാന്െറ താഴ്ചരയില്ചെന്നു. മഹാത്മാവായ 

ഹനുമാന് പോകേണ്ടതായ മാര്ഗത്തില് മായാശക്തികൊണ്ടു' ഒരു 
ദുഷ്ണന് ശിഷ്യഗണങ്ങ 

4 
തപോവനം നിര്മിച്ചു. മുനിവേഷം ധരിച്ച ആ 

ു രു നും അവിട്യെത്തി. 
കളോടുക്രടെയതിലിരുന്നു. അപ്പ്യാഴക്ക ഹനനുമാനം ് ട് ് 

മംഗള കരമായ ഒരാത്രമമവിടെക്കണ്ടു. ഞാന മു പിടെ വന്നരുന്ന 

ി ഥി പ] : ] റമ ൽ മ 
൭൧൨ ൭ | മാനായ ൨ നു൧റ 

(ര ൦ ൭൬൭ (ത മഠ കണ്ട 6 ലദല്വോ ന്നു ശത 

റ്റി ് 

നസകൊണ്ടാലോചിച്ച്. സു 
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പ്ല ര്യ 

ഇവിടെ ഹനുമാന് ഓഷധം കൊണ്ടുവരുവാ൯ന ഹിമവാന്െറ 
ൽ 1; ] റ 

പാശ്വത്തില് പ്രവേശിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്ര വാല്ലികി പ 

യുന്നതങ്ങിനെയല്ല, ഗന്ധമാദനപര്വതത്തെ ഗമിച്ചും അവിടെയാ 
ഴ് ന [ടൂ 

ണ്: കാലനേമി ആശ്രമത്തെ നിമ്മിച്ചതും എന്നാണ്. ആ സംഗതി 

യെ കാണിക്കുന്ന പാല്പീകീയപല്യങ്ങം:.. 

ഇതൃക്ത്വാപ്രയയൌ രക്ഷ പര്വതം ഗന്ധമാദനം 

തതോമായാപ്രഭാവേണ നിമേഷേണ മഹാബല 

ചക്രേതത്രാശ്രമം രമ്യംഗത്വാസൌ രജനീചരഃ 

അഗ്നിഹോത്രൈസൂഥാ ദീപ്പൈഃ സമിദ്'ഭിര്വല്ലലൈസ്തഥാ. 

ജടാഭാരേണദിപ്യേന തല്ക്ഷണാച്ചിര സംവൃത 

ദീർഘശൂശുനഖോഭൂത്വാ സോപവാസ കൃശോദരഃ 

പ്രഗുൃഹീത്വാക്ഷമാലാംതു ജപംസ്ൃത്രൈവ സംസ്ഥിതട 
ഛദ മനാകൃതലിംഗസ്ഥോ ഹതമല് ഗമനംപ്രതി. 

ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ കാലനേമി ഗന്ധമാദനപര്വതത്തെ പ്രാ 
പിച്ചു. ഉടനെ മായാപ്രഭാവത്താല് അവിടെ അതിമനോഹരമായ 
ആശ്രമം നിര്മിച്ച. അതില് അത്തുജജവലാംഗനായ ഒരു താപസവേ 
ഷത്തിലിരുന്നു. ജടാഭാരം, വല്ലലവസ്ത്രം, ദീര്ഘമായ താടിരോമങ്ങറം, 
നീണ്ട നഖങ്ങം, ഉപ്പവാസംകൊണ്ട് ഒട്ടിയ വയര്, കയ്യില് ജപ 
മാല, ഈ മാതിരി കാണുന്നവക്ക ദിവ്യതാപസനെന്നു തോന്നിപ്പി 
ക്കുന്ന നിലയില് വസിച്ചു. ഇങ്ങിനെ കാലനേമിയേയും ആത്രമത്തേ 
യും പററി വാല്ലീകി പറഞ്ഞുകാണുന്നു. അതുകൊണ്ട ഫിമവല്പാഠ്രവ 
ത്തിലാണെന്നു അഭയ്യ്യാത്മരാമായണകത്താവുയ പറയുന്ന സംഗതി ഗ 
ന്ധമാദനപര്വതത്തിലാണെന്നുളുള വാല്ലീകിയുടെ അഭിപ്പായത്തിന്നു 
യോജിക്കുന്നില്ലെന്നു സൂഷ്ടമാകുന്നു. അതു ക്രൂടാതെ, ആശ്രമം കണ്ട 
പ്പോംം, *മുമ്പിവിടെ ഈയാശ്രമം കണ്ടിട്ടില്ലെല്ലൊ?? എന്ന്” ഹന 
ച ചിന്ത ചെയ്യതായിട്ടു വാല്വീകി പറയുന്നില്ല. ആത്രമത്തില് ഹനു 
മാന് പ്രവേശിച്ചു. മുനിവേഷം ധരിച്ച കാലനേമി ഹനുമാനോടു: __ 

സ്വാഗതംകപിശാര്ദ്ദൂല സ്വ്വാഗതം ഹരിപുംഗവ! 

ഇദമരഘ്യംചപാദ്യംച ആസനംചേദമാസൃതാം 
വിശ്രമത്വംകപിത്രേഷ്ട! ആശ്രമേ മേ യഥാസുഖം. 

ഹേ വാനരോത്തമ! അങ്ങക്ക് സ്വാഗതം ഇത്താ അരഷഘ്യം, ഇതാ പപാല്ലം. ഇതാ ആസനം. ഏതെല്ലാം സ്ചീകരിച്ചു പൂനെറ ഈ 
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ആശ്രമത്തില് സുഖമായിരുന്നു വിശ്രമിച്ചാലും? എന്നു സനാ] 
ട്ടാണ് വാല്ലീ കിയത്തില് കാണുന്നത്. 

8. മാര്ഗോവിഭൂംശിതോവാമേ ഭൂമോവാചിത്തസംഭവഃ 
യദ്വാവിശ്യാശ്രമപദം ദുഷ്്വാമുനിമശേഷതട. 

9. പീത്വാ ജലംതതോയാമി ദ്രോണാചലമനുത്തമം 
ഇത്ചൃക്ത്വാപ്രവിവേശാഥ സര്വതോയോജനായതം. 

മേ മാര്ഗഃ-എനെറ വഴി, വിദ്രംശിതട വാടതെറവിപ്പോയോ, ചിത്ത 
സംഭവഃ ഭ്ൂമഃ വാടമനസ്സില് നിന്നുത്ഭവിച്ച ദരമമോ, യദ്വാപക്ഷേ, 
ആതശ്രമപദം ആവിശ്യ--ആ ത്രമസ്ഥാനത്തെ പ്രവേശിച്ചിട്ട് , അശേ 
ഷത$ഃ മുനിം ദുഷ്്വാട എല്ലാ മുനിമാരെയും ,ദി ചിട്ട, ജലംപീത്വാം 
ജലപാനം ചെയ്യിട്ട് , തത അനുത്തമം ദ്രോണാചലം അനന്തരം അ 
ത്യൂത്തമമായ ദ്രോണപരവതത്തെ, യാമിടയാനം ചെയ്യുന്നേന്, ഇതി 
ഉ കുത്വാം എന്നു പറഞ്ഞിട്ട, സര്വതഭ യോജനായതംടഎല്ലാംക്രടെ 

ഒരു യോജന വിസ് തൃതമായ അതിനെ, അഥച്പവിലേശംഅനന്തരം 
പ്രവേശിച്ചു. 

“എനെറ വഴിയെങ്ങാനും തെററിപ്പോയതായിരിക്കുമോ,? ആശ്ര 

മമില്ലാത്ത ദിക്കിലുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതായി ചിത്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഭൂമ 

മായിരിക്കുമോ ഇത്? ആകടെ, എന്തിന്നധികമാലോചിക്കുന്നു. ആശ്ര 
രി 

മത്തില് ചെന്നു്” മുനിമാരെയെല്ലാം കണ്ടു ജലപാനം ചെയയശേഷം 
ലി 

അത്യുത്തമമായ ദ്രോണപര്വതത്തെ പ്രാപിക്കാം.” ഇങ്ങിനെ ആ 

ലോചിച്ചുറചച ഹനുമാന് ഒരു യോജന ദീ൪ഘവിസ്താരമുള്ള ആ ആ 

ത്രമത്തില് പ്രവേശിച്ചു. 

10. ആശ്രമംകദളീസാല ഖജകരപനസാദിഭിഃ 

സമാവൃതംപക്വ ൧ലൈന്നമുശാഖൈശ്ചപാദപൈടഃ. 

11. പൈരഭാവവിനിമ്മുകുതം ശ്രദ്ധംനിര്മലലക്ഷണം. 

തസ്തി൯മഹാശ്രമേ രഃമ്ൃയ കാലനേമിഃ സ രാക്ഷസഃ. 

19. ഇന്ദ്രയോഗംസമാസ്ഥായ ചകാരശിവചൂജനം. 

ആശ്രമംടപര്ണശാല, കദളീസാലഖര്ജുരപനസാദിഭിഭടവാഴ, സാ 

റു മുശാ ചേനമി ച്ചിരിക്കുന്ന ശാഖ 
ലം, ഈ, പ്പാവ , മുതലായ, നമുശാഖൈടടനമി ച്ച 9 

കമോടുക്രടിയ, പാദപൈടടവൃക്ഷങ്ങളാലും, പക്വഫലൈചപ്ക്വങ്ങ 

കാലും ഫലങ്ങളാഥാ, സമാവ്ൃതംം ചറഠപ്പെടുമം, വെരഭാവവിനിര് 

ക ക്തം വൈരഭാവത്തോടു കരടാതിരിക്കുന്നതും, ശുദ്ധംംപരിശുദ്ധവും, 
്ം 

[2 

(൫ ] 009 ത്രടയാമുത്തോ ട്ിയതു 
നിരധലലക്ഷണം-ദോഷമ ല്ലായകയാകുന്ന അടയാച ടു ക്ര 
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മായിരുന്നു, രമ്യ മനോഹരമായ, തസ്മിന് മഹാശ്രമേട-ആ മഹാശ്ര 

മത്തില്, സഃ കാലനേമിഃ രാക്ഷസഃ ആ കാലനേമി രാക്ഷസന്, ഇ 

ന്രരയോഗംടകപടത്തെ, ആസ്ഥായ- സ്വീകരിച്ചിട്ട്, ശിവപൂജനംച 

കാരംശിവപൂജ ബിം 

ആ പര്ണശാല കദളി, സാലം, ഈന്ത, പ്ലാവു” മുതലായ വൃക്ഷ 

ങ്ങമ്ാലും ഫലപക്വങ്ങമാല് കൊമ്പുകറം താണുകിടക്കുന്ന മററനേ 

കവ്ൃക്ഷങ്ങളാലും തങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. കീരി, പാമ്പ, മുത 
ലായി ജാത്യാവൈരികളായ ജനത്തുക്ക€ം അന്യോന്യം വിരോധം ഭാ 
വിക്കാതെ ചേന്ന വസിക്കുന്നു. നൈമ്മല്യത്തിന്െറ ആദശസ്ഥാനമെ 
ന്നപോലെ ശുദ്ധമായും മനോഹരമായ മിരിക്കുന്ന ആ ആത്രമത്തില് 
കാലനേമിയെന്നു പേരായ ആ രാക്ഷസന് കപടഭക്തിയോടുടക്രടെ 
ശിവപൂജ ചെയ്യകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 

ഹനുമാനഭിവാല്യാഹ ഗൌരവേണ മഹാസുരം 

19. ഭഗവന്! രാമദൂതോഹം ഹനമാ൯ന്നാമ നാമതഃ 

രാമകായ്യേണമഹതാ ക്ഷിരാബ്ലിം ഗന്തുമുദ്യതട. 

14. തൃഷാമാംബാധതേ ബഷ്മന്നുദകം കുത്രവിദ്യതേ 
യഥേച്ഛുംപാതുമിച്ഛുാമി കുത്ഥ്യതാം മേ മുനീശ്വര! 
്ു ര ഹനുമാന ഹനുമാന്, മഹാസുരംടമഹാസുരനെ, അഭിവാദ്ലം.വന്ദി 4 ച്ചിട്ട്*, ഗൌരവേണ ആഹടബഹുമാനത്തോടുക്രടെ പറഞ്ഞു, ഭഗ 

| ന വസ -അല്ലയോ ഭഗവാനായുളേള്രോവേ, അഹം രാമദൂതഃ_ഞാന് രാമമ്മൂ 
തന്, നാമതഃ ഹനുമാന്നാമ-നാമധേയ ത്താരി; ഹനമാനെന്നു പ്രസി 
ദ്ധന് ഹതാ രാമകായ്യേണകം യ റ ന രമകായ്യേണം മഹത്തായ രാമകായ്യയത്താല്, ക്ഷീരാ 

ചേക്ഷിരസമുദ്രത്തെ കഗ; ബ്ല മുദ്രത്തെ, ഗന്തും ഉദ്യയത _ഗമിപ്പാനുദ്യുക്തന്, തൃഷാട 
ടാഹം, മാംബാധതേംഎന്നെ ബാധിക്കുന്നു, ബൃഫ്മ൯!-.അലെയോ 

പപ | 1 
ന്റ ബ്ബാഹ്മബ! ല് കുത്രവിദ്യതേ- എവിടെയുണ്ട്, യഥേച്ഛും പാതുംഇച്ചാമിക പോലെ ച്ച ഇഷ്ല പാനം ലെയ്ക്കാനിച്ഛുിക്കുന്നു, മുനി ശ്വര!ട അല്ലെയോ മുനിശ്രേഷ്ഠ! മേകത്ല്ൃതാം-എനിക്കു പറഞ്ഞുത 

ന്നാലയം. 

ും ഹനുമാനു കപടസമ്പയാസിയായിരിക്കുന്ന ആ മഹാസുരനെ വ ന്ദിച്ച. ഭ.തി ല് ൂ 
പ” ” തബഹുമാനപൂര്വം പറഞ്ഞു. “ഹേ ഭഗവന്! ഞാന് ശ്രീരാ മനെറ ഭൂതനാകുന്നു. ഫന്റെ് 

റ 
. ടം എന്െറ പേര് ഹനുമാനെന്നാകുന്നു. ശ്രീരാമന്െറ ഹത്തായ ഒരു കാറ യം സാധിപ്പാന് പ്പാല്ക്കടചിലേക്ക പോവാന് 
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പുഠപ്പെടടിരിക്കയാണ്. ദാഹം എന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹേ ബ്രാ 

മണ! ജലമെവിടെയുണ്ട് ? ദാഹം തീരുന്നതുവരേ എനിക്കു പാനം 

ചെയ്യേണം. ഹേ മുനീശ്വര! ജലസ്ഥാനം എന്നോടു പറഞ്ഞാലും.” 

19. തഛി് ത്വാ മാരുതേവ്വാക്യം കാലനേമിസ്തമമബ്ബവിത്' 

കമണ്ഡലുഗതം തോയം മമത്വം പാതുമഹസി. 

18. ഭുംക്ഷവചേമാനി പക്വാനിഫലാന! തദനന്തരം 

നിവസസ്വ സുഖേനാത്ര നിദ്രാമേഹിത്വരാസ്ക്രമാ. 

117. ഭൂതംഭവ്യയം ഭവിഷ്യം ച ജാനാമി തപസാസ്വയം 

ഉത്ഥിതോലക്ഷ്മുണഭ സര്വ്വേ വാനരാ രാമവീക്ഷിതാഃ. 

മാരുതേഃ തത് വാക്യം ശ്രുത്വാട മാരുതിയുടെ ആ വാക്യത്തെ ശ്രവി 

ച്ചിട്ട, കാലനേമിഃ തം അബ്രവീത് -കാലനേമി അവനോട പറഞ്ഞു. 

മമ കമണ്ഡലുഗതം തോയംംഏഎനെറ കമണ്ഡലുഗതമായ ജലത്തെ, 

പാതും ത്വം അഹറസിം പാനം ചെയ്താന് നീയഹനാകുന്നു, ഇമാനി പ 

കവാനി ഫലാനി ച ഭംക്ഷവംംഈ പക്വങ്ങളേയും ഫലങ്ങളേയും ഭൂജി 

ച്ചാലും, തദനന്തരം സുഖേന അത്ര നിവസസ്വംഅതില്പിന്നെ സുഖ് 

ത്തോടുക്രടെ ഇവിടെ വസിച്ചാലും, വിദ്രാം ഏഹിടനിദ്രയെ പ്രാപി 

ച്ചാലും, ഗന്തും ത്വരാ മാസ്ത്ടഗമിപ്പാന് ബദ്ധപ്പെടേണ്ട, ഭൂതം കഴി 

ഞ്ഞതും, ഭവ്യം ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, ഭവിഷ്യം ചംഭവിപ്പാന് 

പോകുന്നതും, തപസാ സ്വയം ജാനാമി തപസ്സകൊണ്ടു ഞാന് സ്വ 

തേയറിയുന്നു, ലക്ഷ്മൂണഃ സധേ വാനരാഃംലക്ഷ്തണനും സര്വ്വന്മാരായ 

വാനരന്മാരും രാമവീക്ഷിതാഃ ഉത്ഥിതാഃ-രാമനാല് വീക്ഷിക്കപ്പെട്ട 

വരായിട്ട്' ഉത്ഥാനം ചെയുവരായിരിക്കുന്നു. 

ഹനുമാനെറ വാക്കുകേട്ട കാലനേമി പറഞ്ഞു:__“എനെറ കമ 

ണ്ഡലുവിലുള്ള ജലം ഭവാന്നു കുടിക്കാമല്ലോ. അനന്തരം ഈ പക്പഫ 

ലങ്ങമേയും ഭജിച്ചശേഷം ഇവിടെ സുഖമായി കുറേനേരം വിശ്രമിച്ച 

റങ്ങികൊഠംക. യാത്രക്കു ബദ്ധപ്പെടേണമെന്നില്ല. തപടഃപ്രഭാവത്താല് 

ഞാന് ഭൂതം, വത്തമാനം, ഭാവി, എന്നീ മൂന്നുകാലത്തിലെ കായ്യങ്ങ 

ളേയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീരാമകടാക്ഷവൈഭവത്താല് ല 

ക്ഷ്ൂണനും മറ൨ സ്വ വാനരന്മാരും മോഹാലസ്വം തെജിഞ്ഞുണന്നി 

രിക്കുന്നു. 

19. തഛ്വത്വാ ഹനുമാനാഹ കമണ്ഡലുജലേന മേ 
] ല ൂ 

നശാമൃത്യധികാ തൃഷ്ണാതതോദശയമേ ജലം 
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ടു ടു 

തത്: ശുത്വാംഅതുകേട്ടിട്ട്, ഹനുമാന് ആഹംഹനുമാന് പറഞ്ഞു, മേ 

അധികാ തൃഷ്ണാ-എനെറ അധികമായ ദാഹം, കമണ്ഡലുജലേനംകമ 

ണ്ഡലുജലംകൊണ്ടും ന ശാമ്യതിടശമിക്കയില്ല, തതഃ മേ ജലം ദശ 

യകഅതിനാല് എനിക്ക് ജലാശയം ഭശിപ്പിച്ചാലും. 

അതുകേട്ടപ്പോ€ം ഹനുമാന് പറഞ്ഞു:__“എനിക്കുളുട അധികാ 

ഹം ഈ കമണ്ഡലുജലംകൊണ്ടു ശമിക്കയില്ല. അതിനാല് ജലാശയം 

തന്നെ കാടിത്തന്നാലും.?” 

19, തമെത്യാഖഞാപയാമാസ വടും മായാ വികല്ലിതം 

വടോ! ദശയവിസ്ലീഷ്ണും വായുസൂനോര്ജ്ജലാശയം. 
ചാ $ തഥാ ഇതിം അങ്ങിനെയാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു്, മായി വികല്ലിതം 

വടും ആജ്ഞാപയാമാസം മായയറല് വികല്ലിക്കപ്പെട്ട വടുവിനോടാ 

ഇഞാപിച്ചു, വടോ!ടഹേ ബ്രഹ്മ ചാരി൯!, വായുസൂനോഃടവായുപുത്ര 
ന്ന്, വിസ്ിത്ും ജലാശയം ദശരയംവിസിീണമായ ജലാശയത്തെ ദരി ത് തണ ൪ ണണ 

പ്ിയ്കക. 
ആവിധം ചെയ്യാമെന്നു പറഞ്ഞഉടനെ മായാശക്തിയാല് ഉണ്ടാ 

ക്കപ്പെട്ട ഒരു വടുവിനോടു കല്ലിച്ചു. “ഹേ ബ്രഹ്മചാരിന്! ഹനുമാന്നു” 
വിസ്താരമുളൂഒ ജലാശയം കാട്ടിക്കൊടുക്കുക.? 

80. നിമില്യചാക്ഷിണീ തോയം പീത്വാഗച്ഛു മമാന്തികം. 
ഉ പദേക്ഷ്യാമിതേമന്ത്രം യേനദ്രക്ഷ്യസിചൌഷധിഃ 

അക്ഷിണി നിമില്യടരണ്ടു കണ്ണുകളേയും നിമീലനം ചെയ്യിട്ട, തോയം 
പീത്വാംജലപാനം ചെയ്യിട്്ം മമ അന്തികം ആഗച്ച -എനെറ അ 
ന്തികത്തെ കുതി തേ മന്ത്രം കാം; നിണക്കു ഞാന് 
മന്ത്രം ഉപദേശിക്കാം, യെനംയാതൊന്നുകൊണ്ടു്, ഓഷധിടഃ ദ്രക്ഷ്യയ സി 
ചട ഓഷധികളെ ദശിക്കയയം ചെയ്യും. 

കുണ്ണുകഠം രണ്ടുമടച്ച' ജലപാനം ചെയ്യശേഷം എനെറയരിക 
തിം ഞാന് നിണക്കൊരു മന്ത്രമുപദ്ദേശിക്കാം ആ മന്ത്രശക്തി 
യാല് ഓഷധികളെ നീ പ്രയാസം ക്രടാതെ കാണും. 
ളി പാനംചെയ്യിട്ടു വരിക. നിണക്കു ഞാന് മന്ത്രമുപദേശി 

ക്കാം” എന്നതുവരെയുള്ള ഭാഗം വാല്ലികി] പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിഥി 
ലു്ാരം സ്വീകരിക്കേണമെന്ന് ആശ്രമത്തിലെ മുനി ഹനുമാനോട് 
ത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടാണ് വാല്ലീകി പറയുന്നത: 

സ്സ് 

പ്രാ 

യല്ലപ്പ്യേവം മഹാഭാഗമുഹുത്തം താവ ദാസ്വതാം 
അതിഥിസ്ത്റമനുപ്രാപ്ലോ വിര! പൂജാം ഗൃഹാണുമേ 
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ഇദം മമസരോദിപ്യം തപസോഗ്രേണ ചാങ്ജിതം 
പീതമാത്രേതുപാനീയേ നമാം സംബാധതേക്ഷ്യധാ.?? 

€% ം ഹേ മഹാഭാഗ! നിണക്കു ബദ്ധപ്പാടുണ്ടെന്നിരിക്കിലും അലസമ 
യം ഇവിടെയിരിക്കുക. നീയൊരതിഥി യായിട്ടു വന്നിരിക്കുകയാല് ഞാന് 
ചെയ്യന്ന സല്ല്ലാരത്തെ സ്വീകരിക്കേണം. ഉഗ്രമായ തപപസ്സുകൊണ്ടു' 
ഞാന് സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദി വ്യസരസ്സാണീകാണുന്നത്. ഇതിലെ ജല 
പാനം ചെയ്യുളടനെ എനിക്കു വിശപ്പിന്െറ ബാധയില്ലാതെയായിരി 

ലി ക്കുന്നു”” എന്നു പറഞ്ഞ മുനി ഹനുമാനെ ആതിത്ല്യം സ്വീകരിപ്പാനാ 
൨൨ യി ക്ഷണിക്കുന്നു. 

“തസൃതദ്വചനം ശ്രുത്വാ ഹത്തമാന് വായുലിക്രമഃ. 

അവതീയ്യസരോദിപ്യമുമപലൈഃ കുമുദൈശ്തിതം. 
സോപിബത്തതപാനീയം ഗ്രാഹീചൈവതമഗ്രഹീത്? 

*താപസനാല് കല്ലിക്കപ്പെട്ട ബൃഹ്മചാരി കാട്ടിക്കൊടുത്ത സരസ്സ്റില് 
വായുതുല്യപരാക്രമിയായ ഹനുമാന് ഉല്പലങ്ങളും കുമുദങ്ങളും നിറ 
ഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദിവ്യസരസ്സിലിറങ്ങി ജലം പാനം ചെയ്യപ്പോഠം അവി 

ടെ ഒരു പെണ്മുതല ഹനുമാനെ പിടിക്രടി?? എന്നാണ് വാല്വീകി പ 

റഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

ഉ], തമഥേതിദശിതം ശീഘ്വം വട്ടനാ സലിലാശയം. 

പ്രവിശ്യഹനുമാംസ്ലോയമപിബയനീലിതേക്ഷണഃ 

ഉള, തതശ്ചാഗത്ൃമകരീ മഹാമായാ മഹാ കപിം 

അഗ്രസത്തം മഹാവേഗാന്മാരുതിം ഘോരരൂപിണീ. 

തഥാ ഇതി അങ്ങിനെയെന്നു പറഞ്ഞിട്ട്, പടുനാ ദശിതം സലിലാശ 

യംചവട്ടവിനാല് ദര്ശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജലാശയത്തെ, ശീഘ്വം പ്രവിശ്യ 

വേഗത്തില് പ്രവേശിച്ചിട്ട്, മീലിതേക്ഷണഃ ഹനുമാന്ടഅടക്കപ്പെ 

ട കണകമളോടുക്രടിയഹനുമാന്, തോയം അപിബത് -ജലപാനം ചെ 
പ 
യ, തതഃ ഘോരരൂപിണി മഹാമായാ മകരീട അനന്തരം ഭയങ്കരസ്വ 

രൂപത്തോടുക്രടിയതും ബഹു മായാവതിയുമായ മകരി(പെണ്മുതല), 

ആഗത്ചയ തംമഹാകപിം മാരുതിം- ആഗമിച്ചിട്ടു ആ മഹാവാനരനാ 

യ ഹനുമാനെ, മഹാവേഗാല് അഗ്രസത് -മഹാശക്തിയോടുക്രടെ 

ഗ്രസിച്ച. 
അങ്ങിനെയാകടെയെന്നുപറഞ്ഞ ഹനുമാന് ബ്രഹ്മചാരി കാട്ടി 

ക്കൊട്ടത്തതായ ജലാശയത്തില് വേഗം പ്രവേശിച്ച. പ; 
യാവതിയും ഭയങ്കര ച്ചംകൊണ്ടു ജലപാനം ചെയ്യു. ഉടനെ ബഹു മ യു 

രൂപിണിയുമായ ഒരു പെണ്മുതല ഓടിയെത്തി മഹാനായ ആ ഹനു 

മാനെയതിശക്തിയോടുടക്രടെ പിടികൂടി. 
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86. തതോദദശഹനുമാന് ഗ്രസന്തിം മകരിം രുഷാ. 

ദാരയാമാസ ഹസ്ത്ാഭ്യാം വദനം സാ മമാരഹ. 

തതഃ ഹനുമാന് അനന്തരം ഹനുമാന്, ഗ്രസന്തീം മകരീം ദദശഷഗ്ര 
സിക്കുന്ന മകരിയെ ദശിച്ചു, അഷാ ഹസ്ത്ാഭയാം വദനം ദാരയാമാസം 
രോഷത്തോടു ക്രടെ ഹസ്തങ്ങംകൊണ്ടു വദനത്തെ പിളന്ന. സാ മമാര 
ഹട അതു മരിച്ചു. ആശ്ചയ്യം. 

അനന്തരം കാലില് കടിച്ചിരിക്കുന്ന മകരിയെ ഹനുമാന് കണ്ടു. 
കോപത്തോടുക്രടെ രണ്ടു കൈകഠംകൊണ്ടു ആ മുതലയടെ മുഖം പിള 
ന്നു. അതു മരിക്കയും ചെയ്യു. ഹനുമാ൯െറ സമയോചിതമായ കൃത്യം 
ഏത്ര ആശ്ചയ്യകരം! 

24. തതോന്തരിക്ഷേദദ്ൃശേ ദിവ്യരൂപധരാംഗനാ 
ധാന്ൃമാലിതി വിഖ്യ്യാതാ ഹന്മന്തമഥാബ്രവീത്. 

തതഃ അന്തരിക്ഷേ- അനന്തരം അന്തരിക്ഷത്തില്, ദിവ്യരൂപധരാ അം 
ഗനാടദിവ്യരൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്തീ, ദഭശേടദര്ശിക്കപ്പെട്ടു, ധാന്യ 
മാലീ ഇതി വിഖ്യാതാ സാടധാമ്പയമാലി എന്നു കീത്തിപ്പെട്ട അവ, 
അഥ ഹതൃമന്തം അബ്രവീതി_ അനന്തരം ഹനുമാനോടു പറഞ്ഞു. 

ഉടനെ ആകാശത്തില് ഒരു ദിവൃസ്തീയിനെ ഹനുമാന് കണ്ടു. ധാ 
നൃമാലീയെന്നു കീത്തിപ്പെട്ടവളായ ആ അപ്ഡ്ുരസ്തരീ ഹനുമാനോട പ റഞ്ഞു. 

25. ത്വല്പ്രസാദാദഹം ശാപാദ്വിമുക്താസ്തികപീശ്വര! 
ശപ്ല്ലാഹം മുനിനാപൂല്വമപ്ൂരാട കാരണാന്തരേ 

വ്വം മുനിനാ കാരണാന്തരേ ശപ്ലാ അവ്ഡ്രാഃ .അഹംംപണ്ടു മുനിയാല് ഒരു കാരണത്താല് ശപിക്കപ്പെട്ട അപ്സൂരസ്തരീയായ ഞാന്, കപീശ്വര! ത്വല്പ്രസാദാത്് ഹേ വാനരത്രേഷ്ട! അങ്ങയുടെ അ 
ൽ ശാപാത് വിമുക്താ അസ്തി ശാപത്തില്നിന്നു മോചി 

യിരിക്കുന്നു. 

നഗ്രഹത്താല്, 

പ്പിക്കപ്പെട്ടവള 
%% 

[7 ഹേ കപിത്രേഷ്ഠ അങ്ങയുടെ അയഘധഗ്രഹത്താല് ഞാന് ശാപ ത്തില്നിന്നു മുക്തയായിരിക്കുന്നു. പണ്ടൊരു മു ച 
നയാല് ഒരു കാരണ 

6 
ടു 

ത്താല് ശപ് ക്കപ്പെട്ട ഒരു അഡ്ല്ൃരസ്തിയാകുന്നു ഞാന്. 
86. ആശ്രമേയസ്തരതേ ദൃഹ്ഃ കാലനേമിമ്മഹാസുരഃ 

രാവണപ്രഹിതോമാര് ഗേ പ്ര ഗ്ഗേ വിഘ്യം കരത്തും തവാനഘ! 
സര മുനിധ്യിപ്പവിഹിംസകം 

വയം ദ്രോണാചലമനുത്തമം. 

27. മുനിവേഷധരോ ൬0൭ 
ജുഹു ഹപുഫ്ലം ഗച്ഛ്ൃശീ 
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28. ഗച്ഛ്രാമൃഹംബ്ുഷ്മലോകം ത്വല്സ്റ്റുശാദ്ധതകല്ൃഷാ. 

ഇതുകത്വാസായയെയ സ്വഗ്ഗം ഹത്തമാനപ്ൃഥാത്രമം. 

ആശ്രമേ- ആശ്രമത്തില്, തേടനിന്നാല്, യഃ ദുഷ്ണഭയാതൊരുവ൯ 

ദശിക്കപ്പെട്ടുപോ, സഃടഅവന്, കാലനേമിട മഹാസുരഃകകാലനേമി 

യെന്ന മഹാസരനാകുന്നു, രാവണപ്രഹിതഃഭരാവണനാല് അയക്ക 

പ്പെട്ടവനായിട്ടു് , തവമാര്ഗേടനിനെറ മാര്ഗത്തില്, വിഘ്ടംകത്തുംട 

വിഘ്യത്തെ ചെയ്താനായ്യൊണ്ടെ, മുനിവേഷധരഃകമുനിവേഷം ധരിച്ച 

വനാകുന്നു, അസൌ-ഇവന്, നമുനിഃടമുനിയല്ല, വിപ്രഹിംസകടടബ്ബാ 

ഹമണരെ ഹിംസിക്കുന്നവന്൯, അനഘ! ഹേ പരിശ്രദധ! ദുഷ്ണംജഹിട ദുഷ്ട 

നെ ഹിംസിച്ചാലും, അനുത്തമം ദ്രോണാചലം-അത്തുല്കൃഷ്ണമായ ദ്രോ 

ണപര്വതത്തെ, ശീഘംഗച്ച -വേഗം ഗമിച്ചാലും, ത്വല് സ്പുശാല്.- 

നിന്െറ സ്സുശനത്താല്, ധൂതകല്ൃഷാ അഹംടപാപം നശിച്ച ഞാന്, 

ബൂഹ്മലോകംടബ്വഫ്മലോകുത്തെ, ഗച്ഛാമിടഗമിക്കുന്നേന്, ഇതി ഉ 

കത്വാ_എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു, സാ സ്വരഗംയയെൌയംഅവറം സ്വര്ഗത്തെ 

പ്രാപിച്ചു; അഥ ഹനൂമാന് അപിട അനന്തരം ഹനുമാനും, ആശ്ര 

മം യയൌ ആത്രമ൭ ത്മ പ്രാപിച്ച. 

ആശ്രമത്തില് നീ കണ്ടവന് കാലനേമിയെന്നു പേരായ മഹാ 

സരനാകുന്നു. അവനെ രാവണന൯ നിന്െറ ഗതിക്കു വിഘ്യം വരുത്തുവാ 

നയച്ചിരിക്കുന്നു, അവന് യഥാത്ഥമുനിയല്ല. മുനിവേഷം ധരിച്ചിരിക്ക 

യാണ്. ബ്രാഹ്മണരെ കൊള്ളുന്ന ആ രഷ്ട്നെ ഹിംസിച്ച ശേഷം 

താമസംവരുത്താതെ അത്യത്തമമായ; ദ്രോണപര്വതത്തെ പ്രാപച്ചു 

കം ര് 
[7] 

കൊംക. നിനെറ സ്പുശനം ലഭി ച്ുതുകൊണ്ട് ശാപത്തില് നിന്നു 

യായ ഞാന് ബ്ൃഷ്മലോകത്തേക്കു പോകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ അവ 

സ്വര്ഗത്തിലേക്കും പറനമാനാത്രമത്തിലേക്കും പോയി. ഇവളുടെ 

പേര് ഗന്ധകാളി “യെന്നാണെന്നു വാല്മീകി പറയുന്നു: 

തതോസാവന്തരീക്ഷസ്ഥാ ഗാഹിവചനമബ്രവീത് 

താം കപിശാര്ഭൂല! നുമന്! വായയനന്ദന! 

ജാനിഹിമാമപ്തുരസം ഗന്ധകാലീംതുനാമതഃ 

നാല് സംഹരിക്കപ്പെടട മകരിയില് നിന്നുത്ഭവിച്ച ദി 

ത്തില് നിന്ന് ഹനുമാനോടു പറഞ്ഞു.” ഹേ വാന 

റശ്രേഷ്! ഹേ വായുസുനോ, ഹനുമന്! കേഠക്കുക. ഗന്ധകാജിയെന്നു 
ം 

ടിയാണ്” ഞോനെന്നറിത്തോലും”” എന്നു പറത്ഞശേ 
പേരായ അപ്ലരസ്തു 

ശാപത്തിനെറയ്ും മോചനത്തിവെറയും കാര 

ഹന൯നുമ 

വ്യാംഗന .ആകാഠ 

ഡി; അവഠാക്കുണ്ടായ 
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ണത്തെ അവറം ഹനുമാനോടട പറയുന്നതിനെ വാല്ലീകി സുഷ്ടമാക്കി 

യിരിക്കുന്നു:__ 

ആകാശേന തു ഗച്ലുന്തി കുബേരഭവനംപൂരാ 

വിമാനേനാക്കവര്ണേന തപ്ലകാഞ്ചനവര്ചസാ 

നാപശ്യംതതരവേഗേന തപസ്യന്തം മഹാമുനിം 
യക്ഷോനാമമഹാതേജാ മുനിഃ ശാപായുധസ്തമദാ 

അവധൂതോമയാചാസൌ വിമാനേന ഹരിശ്വര! 

അബ്രവീല്സമഹാതേജാ മുനിരുഗ്രതപാസ്തദാ 

ഉത്തരസ്യാംദിശി ഗിരിരയോനാമ്ലാ ഗന്ധമാദനഃ 

ദക്ഷിണേതസ്യപാശ്വേതു സമീപേയല്സരോമഹത് 
ഗ്രാഹിതതരഭപിത്രീത്വം സര്വ പ്രാണ്യപഹാരിണീ 

തതോഹംശാപനിദ്ൂൃശ്ധാ പതിതാസ്തി മഹീതലെ 
ശാപാന്തായാനുനീതശ്ച മാമസെരമുനിരബ്വവീത് 
യദായാസ്ൃതിവീരസ്ത ഹനുമാന് ഗന്ധമാദനേ 
തദാശാപാദ്വിമോക്ഷസ്നേ ഭവിഷ്യതിനസംശയ. 

ഞാന് പണ്ടൊരിക്കല് തീയിലിട്ടു പഴുപ്പിച്ച സ്വര്ണമെന്നപോ 
ലെ തിളങ്ങുന്ന വിമാനത്തിലിരുന്ന് കുബേരഭവനത്തിലേക്കു പോക 
യായിരുന്നു. ശപിക്കുവാനും അയുഗ്രഹിക്കുവാനും ശക്തനും മഹാ തേ 
ജ്വസിയുമായ യക്ഷനെന്നു പേരായ മുനി തപസ്സു ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കു 
ന്നതിനെ വിമഠ്നുവേഗാധിക്യത്താല് ഞാന് കാണാഞ്ഞതുകൊണ്ടു വി 
മാനംകൊണ്ടു ധിക്കരിച്ച കടന്നു. ഉഗ്രതപസ്വിയായ ആ മുനിയ 
പ്പോ പറഞ്ഞു: “വടക്കുദിക്കില് ഗന്ധമാദനമെന്നു പേരായ ഒരു പ 
രവതവും അതിന്െറ തെക്കുഭാഗത്തു താഴ്ചരയില് മഹത്തായ ഒരു ത 
ടാകവുമുണ്ട്. ആ തടാകത്തിലിറങ്ങുന്ന സര്വ പ്രാണികളെയും ഹിം 
സിക്കുന്ന മുതലയായിട്ടു നീ ഭവിക്കും.?? ശാപാഗ്നിയാല് ദഹിപ്പിക്കപ്പെ 
ട്ട്ഞൊനുടനെ ഭൂമിയില് വീണു. ശാപമോക്ഷം തരേണമെന്നു ഞാന 
പേക്ഷിച്ചപ്പോഠം ആ മുനി പഠഞ്ഞു. വീരനായ ഹനുമാന് ഗസ്ധമാ 
ദനത്തില് വരുന്ന കാലത്തില് നിണക്കു ശാപത്തില് നിന്നു മോച നമുണ്ടാകും, സംശയമില്ല.” 

29. ആഗതംതംസമാലോകു കാലനേമിരഭാഷത 
കിംവിചംബേനമഹതാ തവവാനരസത്തമ 

90. ഗഹാണമത്തോമന്ത്രാംസ്ത്വംദേഹിമേഗുരുദക്ഷിണാം 
[6 

ി ലി ഇത്യുക്തോഹനുമാന്മുഷ്ഠിം ടഡംബഭ്ധ്ാഹരാഷഘ്യസം 



060 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

91. ഗൃഹാണഭക്ഷിണാമേതാമിതൃക്ത്വാനിജഘാനതം 

ആഗതം തം സമാലോക്യ- ആഗതനായ അവനെ നോക്കീട്ട്, കാല 

നേമിട അഭാഷതം.കാലനേമി ഭാഷിച്ചു, വാനരസത്തമഹേ വാനര 

ശ്രേഷ്ട, മഹതാ വിളംബേനട മഹത്തായ വിളംബംകൊണ്ട്, തവ 

കിം നിണക്കെന്തു ഫലം മത്തഃ മന്ത്രാന് ത്വം ഗൃഹാണംഎന്നില് 

നിന്നു മന്ത്രങ്ങളെ നീ ഗ്രഹിച്ചാലും, മേ ഗുരുദക്ഷിണാം ദേഹിടഎ 

നിക്കു ഗുരുദക്ഷിണ തന്നാലും, ഇതി ഉക്തഃ ഹനുമാന്ക ഇപ്രകാരം പ 

റയപ്പെട്ട ഹനുമാന്, മുഷ്ടിം ദൂഡം ബദ്ധ്വാരാക്ഷസം ആഹകടമുഷ്ണിയെ 

ദ്ദഡ്ധമായി ബന്ധിച്ചിട്ടു രാക്ഷസനോടു പറഞ്ഞു, ഏതാം ദക്ഷിണാം 

ഗൃഹാണ ഈ ദക്ഷിണയെ ഗ്രഹിച്ചുകൊഴംക ഇതി ഉക്ത്വാതം നി 

ജഘാന-എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു അവനെ അടിച്ചു. 

അരികത്തു വന്നു നില്ലയന്ന ഹനുമാനെ നോക്കീട്ടു കാലനേമി പ 

റഞ്ഞു:__“ഹേ വാനരോത്തമ! എന്തിനായിട്ടധികം കാലതാമസം വ 

രുത്തുന്നു? എന്നില് നിന്നു മന്രരങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചുകൊംക. എനിക്കു ഗു 

ദക്ഷിണ തരിക.” ഇങ്ങിനെ പറയപ്പെട്ട ഹനുമാന് ബലമായി മുഷ്ടി 

രുടിപിടിച്ച ശേഷം “ഈ ദക്ഷിണ വാങ്ങിക്കൊംക? യെന്നു പറ 
൧൮) ജു റ് പി 

ഞ്ഞവനെ അടിച്ച. 

വിസ്ൃജ്യമുനിവേഷംസ കാലനേമിമ്മഹാസുരഃ 

99. യ്ുയുധേവായയപുത്രേണ നാനാമായാവിധാനതഃ 

മഹാമായികടുതോസൌ ഹനൂമാ൯മായിനാംരിപു$ 
ഠ 

ൽ 

983. ജഘാനമുഷ്ടിനാശീര്യഷ്ണ്ണി ഭഗ്നമൂദ്ധാമമാരസടഃ 

സഃകാലനേമിഃ മഹാസരഃ-ആ കാലനേമി മഹാസുരന്, മുനിവേഷം 

വിസ്ൃജ്യടമുനിവേഷത്തെ പിസര്ജിച്ചിട്ട്, വായുപുത്രേണടവായുപുത 

നാനാമായാവിധാനതഃനാനാവിധ മായാപ്രയോഗത്താല്, [ര്] നോട്ട്, 
മഹാമായികഭൂതഃമഹാമായികനെറ ഭൂതനും, 

യുയുധേകയുദ്ധംചെയ്തു, 

മായിനാം രിപൂട അസൌ ഹന്തമാ൯൭ മായാവികളുടെ ശത്രുവുമായ ഈ 

ഹനുമാന്, മുഷ്ടിനാ ശീര്ഷക മുഘാനകചമുഷ്ടികൊണ്ടു ശിരസ്സിലടിച്ചും 

ഭഗ്നമൃദ്ധാ സഃ മമാരകപൊളിരെരു മുഭ്മാവോടുക്രടിയ അവ൯ മരിച്ചു. 

ഹനുമാനെഠ വഭ്ൂമുഷ്ടിതാഡനമേററ കാലനേമി മനിവേഷം 

ഞു. * ബഹുവിധ മാഡാച്ചയോഗങ്ങ൦ംകൊണ്ടു വായുപൃത്ൂരനോട 

ഡൃദ്ധം ചെയ. ഇച്ചാമാത്ൂത്താല് ചരാചരാത്മകലോകത്തെ പ്രകാശി 
ലു തു ഛ 

ിക്കന്ന മഹാമായാവിയായ ശ്രീരാമ ചദ്രുനെറ ടൂതനാകുയാല് അല്ല 
[1] 

(രി 
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മായാവികളായ അസുരന്മാരുടെ ശത്രുവായ ഹനുമാന് മുഷ്ടി ബലമായി 
ര ര് റി 

ച്ചരുട്ടി കാലനേമിയുടെ ശിരസ്സില് അടിച്ചു. തലയോടു പിളന്നവന് 

മരിക്കയും ചെയ്യു. 

2 ി ഹാഗിര] . തതഃക്ഷീരനിധിം ഗത്വാ ദൂഷ്്വാ ദ്രോണം മഹാഗിരിം 

34. അദ്ൃഷ്്വാ ചൌഷധീസ്കതര ഗിരിമുല്പാട്ടസത്വരം 

ഗൃഹീത്വാവായുവേഗേന ഗത്വാ രാമസ്യസന്നിധിം. 

38. ഉവാചഹരുമാന്രാമമാനിതോയം മഹാഗിരിഃ 

യല്ലുക്തംകുരുദേവേശ! വിലംബോനാത്രയുജ്യതേ. 

തതഃക്ഷീരനിധിം ഗത്വാ അനന്തരം ക്ഷീരനിധിയെ ഗമിച്ചിട്ട്, ദ്രോ 

ണം മഹാഗിരിം ദൂുഷ്ടവാടദ്രോണമഹാഗിരിയെ ദശിച്ചിട്ട്', തത്ര ഒഷ 
ധീം അദ്ുഷ്്വാ- അതില് ഓഷധികമെ ദശിക്കാതെം സത്വര ഗിരിം ഉ 

ല്പാട്ലംബഭ്ധപ്പാടോടുക്രടെ ഗിരിയെ ഉല്പാടനം ചെയ്യിട്ട് , ഗൃഹീ 
ത്വാടഗ്രഹിച്ചിട്ട്', വായുവേഗേന രാമസ) സന്നിധിം ഗത്വാംവായുലേ 
ഗത്തില് രാമനെറ സന്നിധിയെ ഗമിച്ചിട്ടു്, ഹനുമാന് രാമം ഉവാച 
ഹനുമാന് രാമനോടു പറഞ്ഞു. അയം മഹാഗിരിഃ ആനീതഃ--ഈ മ 
ഹാഗിരി ആനയിക്കപ്പെട്ടു. ദേവേശ്ടഹേ ദേവദേവ! യത് യുക്തം 
കുരുടയുക്തമായതു ചെയ്യാലും; അത വിലംബഭ നയുജ്യതേം ഇതില് 
വിളംബം യുക്തമല്ല. 

ഉടനെ ഹനുമാനവിടെനിന്ന് പാല്ക്കടല് തീരത്തിലേക്കു പോ 
യി. ദ്രോണമെന്മപേരായ ആ മഹാപവ്വതം കണ്ടു. അതില് ആവശ്യ 
മുളള ഓഷധങ്ങളെ വേര്തിരിച കണ്ടില്ല. കാലതാമസം വരുത്താതെ 
കഴിപ്പാന് വേണ്ടി ആ പര്വ്ൃതത്തെ അടിയോടെ പുഴക്കി കയ്യില്ച്ചി 
ടിച്ചു. വായുവേഗത്തില് രാമസമീപമെത്തി രാമനോടു പറഞ്ഞു. നം 
ദേവേശ! നിന്തിരുവടിയുടെ അനുഗ്രഹത്താല് ഈ മഹാപവ്യതത്തെ 
ത്തന്നെയിതാ കൊണ്ടവന്നിരിക്കുന്നു. വേണ്ടതു വേഗം പ്രവത്തിച്ചാലും 
ഇനിയിക്കായ്യത്തില് കാലവിഒംബം യുക്തമല്ല. ?? 

30. ശുതവാഹന്മതോവാക്യം രാമഃസന്തുഷ്ണമാനസട 
ഗഹീത്വാചൌഷധിഃശീല്ലം സുഷേണേനമഹാമതിഃ 

37. ചികിത്സാംകാരയാമാസ ലക്ഷ്ണായമഹാരമ.നേ. 
ഹനമതഃ-ഹനുമാനന്െറ, വാക്യം ശ്രത്വാടവാക്യത്തെ 
തഷ്ണമാനസഃ മഹാമതിഃ രാമഃ 
ബുദ്ധിമാനായ രാമന്, സുഷേര 

ത്രവിച്ചിട്ട്, സ 
-സന്തേ ഷിച്ചു മനസ്സ്സോടുക്രടിയ മഹ 
ണനടസുഷേണനെക്കൊണ്ടു്, ഒഷ്ധീഃ 
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ത ടി ഗൃഹീത്വാടഒരഷധികളെ ഗ്രഹിച്ചിട്ട്, മഹാത്മനേ ലക്ഷ്ൂണായ മഹാ 
(2 ത്മാവായ ലക്ഷ്മൂണന്നു്', ചികിത്സാം കാരയാമാസംചികിത്സ ചെയ്യി 

൨൨ ടി 
ടട ലം 

ി ഹനുമാന പറഞ്ഞതുകേട്ട മനസ്സന്തോഷമടതഞ്ഞെ മഹാബുഭ്ധിമാ 
മ] നായ രാമന് സുഷേണനെക്കൊണ്ട്' മം ഹാത്മാവായ ലക്ഷ്കണന്ന് ഓഷ 

ധചികിത്സ ചെയ്യിച്ചു. 
ഹനുമാന് ഗന്ധമാദനപധ്ൃതത്തില് പ്രവേശിച്ചപ്പോം അവി 

ടെയുണ്ടായിരുന്ന ഗന്ധമധ്വന്മാർ ഹനുമാനെ എതൃത്തതായിട്ടും ഹനുമാ 
നവരെയെല്ലാവരെയും അതിവേഗത്തില് സംഹരിച്ചതായിട്ടും വാല്യീ 
കി പറയുന്നു: _ 

നിമേഷേണഹതാ സമധ്വേതിസ്രഭകോട്ടോ മഹാബലാഃ. 
ഹത്വാവായുസുതഭ സംഖ്യേ ഗന്ധവ്വാംസ്ലാന്മഹാബലാന് 

എതൃത്തുവന്ന മഹാ ബലവാന്മാരായ മൂന്നു കോടി ഗന്ധധവിന്മാരെ 
നിമിഷനേരംകൊണ്ടു മഹാബലശാലിയായ വായയപുത്രന് സംഹരിച്ചു 
ശേഷം പവ്ൃതത്തില് പ്രവേശിച്ചു ഒഷധം തിരഞ്ഞു കണ്ടുകിട്ടാതാ 
യപ്പോറം, 

പഞ്ചയോ 1] ഞ്ചയോജന൨വ സ്ലീം സപ്ലയോജനമായതം 

ദശയോജനമുല്സേധം തമകമ്പ്യംഗിരേസ്തടം 

ലീലയാഹരിമുഖ്യൊസൌ ബാഹുഭ്യാമുദപാടയത് 

അഞ്ചയയോജനവീതിയും ഏഴുയോജനനീളവും പത്തുയോജന ഉ 

യരവുമുള്ളതും ഇളക്കുവാന് കഴിയാത്തതുമായ ആ പധ്ൃത തടത്തെത്ത 
ന്നെ വാനരവീരനായ ഹനുമാന് രണ്ടു കൈക€ംകൊണ്ടു പുഴക്കിയെട്ട 

ത്തു ശ്രീരാമനന്െറയും സുഗ്ഗീവന്െറയും മുമ്പില് കൊണ്ടുവന്നു വെച്ച 

പ്പോഠം സുഗ്രിവനന്െറ കല്പനപ്രകാരം സഷേണന് ആ പധ്ൃതസമീപ 

ത്തു ചെന്നതായിട്ടു' വാല്ലീകി പറയുന്നു. 

സുഗ്രീവസ്യവ ചഭശ്രത്വാ സഷേണസ്ത്രരിതോയയെൌ 

വിസ്ക്രിതഭസഗിരിം ദൃഷ്വാഫലമൂലോപശോഭിതം 

ആരുഹൃതസ്യശിഖരേസോ പശ്യല് പരമൌഷധിം 

ദൃഷ്ട്വാ ചാല്പാടയാമാസ വിശല്യകരണീംത്രഭാം. 

ഗഹീത്വാതരസാചൈവസോവതീട്ടോ്റോ മഹീതലേ 

ശിലായാംജങ്ങരീകൃത്വ) സുഷേണോ വൈല്പസത്തമഭ 

ലക്ഷ്മണായദദൌ നസ്ചം സുഷേണഃ സുസമാഹിതഃ 

സുഗ്ഗീവനെറ വാക്കുകേട്ട ഉടനെ വൈല്ലയസത്തമനായ സുഷേ 

ണന് പധ്തസമീപത്തു ചെന്നു. ഫലമൂലാദിക൦ം കൊണ്ടു ശോഭിക്കു 

ന്ന പ്യതംകണ്ടു സന്തോഷിച്ചു. ശിഖരത്തില് കയറഠിനോക്കി. വിശ 
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ല്യകരണിയെന്നു പേരായ പരമൌഷധം കണ്ടു പറിച്ചെടുത്തു ഭൂതല 

ത്തിലിറങ്ങി കല്ലിലിട്ടരച്ചു” പരമമശ്രദ്ധയോടുക്രടെ ലക്ഷ്കണന്നു നസ്യം 

ചെയ്തുവെന്നു പറയുന്ന വാല്ലീകിി വൈല്പശാസ്തപണ്ഡിതന്മാക്ട മാത്ര 

മെ ഓഷധം കണ്ടറിവാനും സമുചിതമായ .ചികിത്സ ചെയ്താനും ക 

ഴിയുകയുള്ളവെന്നുക്രടെ സു്്മാക്കിയിരിക്കുന്നു 

തതഭസുപ്ലോത്ഥിത ഇവബ്ദദ്ധ്വാ പ്രോവാചലക്ഷ്മുണഭ. 

98. തിഷ്ടതിഷ്ഠക്വഗന്താസി ഹന മീദാനിം ദശാനന! 

ഇതിബ്രുവന്തമാലോക്യ മൂദ് ന്യവഘ്യവായ രാഘവ. 

39. മാരുതിം പ്രാഹവത്സാഭ്യ ത്വല്പ്രസാദാന്മഹാകപേ! 

നിരാമയം പ്രപശ്ചാമിലക്ഷ്മണം ദ്രാതരം മമ. 

തത. അനന്തരം, സുപ്ലോത്ഥിതഭ ഇവട ഉറങ്ങിയുണന്നവനെന്നപോ 

ലെ, ബുഭ്ധവാട ബോധം പ്രാപിച്ചിട്ട്, ലക്ഷ്യൂണഭ ലക്ഷ്മണന്, പ്രോവാ 
ചടംപ്രവചിച്ചു. ദശാനന!ടഹേ രാവണ! തിഷ്ടതിഷ്ടം നിന്നാലും നി 
ന്നാലും, ക്വ ഗന്താസി- എങ്ങോട്ടു ഗമിക്കുന്നു, ഇദാനീം ഇപ്പോം, 
ഹന് മി ഹനിക്കുന്നേന്, ഇത്ബ്രുവന്തം ഇങ്ങിനെ പറയുന്നവനെ, 
ആല്ോക്യ. കണ്ടിട്ട് , രാഘവഭടരാമന്, മുദ്ര നിടമൂദ്ധാവില്, അവ 
ഘ്രായ- ആ ഘാണിച്ചിട്ടു്, മാരുതിം_ഹനുമാനോട്ട്', പ്രാഹ. പറഞ്ഞു 
മഹാകപേടഹേ മഹാനായ വാനര! വത്സ! വാത്സലൃഭാജനമെ! 
ത്വല്പ്രസാദാത് നിന്െറ പ്രസാദത്താല്, മമം-എനെറ, ഭ്രാതരം ല 
ക്ഷ്യണം സഹോദരനായ ലക്ഷ്കണനെ, നിരാമയം പ്രപശ്യാമി_ ആമ 
യമില്ലാത്തവനായിട്ട കാണുന്നേന്. 

അനന്തരം ലക്ഷ്മണന് ഉറങ്ങിയുണസനവനെപോലെ മോഹാല 
സ്യം തെമളിഞ്ഞെഴനീററ ഉടനേ “ഹേ രാവണ! നില്ല്യക നില്ലൃക. നി 
യെങ്ങോട്ടു പോകുന്നു? നിന്നെ ഞാനിപ്പോഠം സംഹരിക്കുന്നുണ്ടു" എന്നു 
പറയുന്നതു കേട്ട രാമന്, ലക്ഷ്ൂണനെറ : ശിരസ്സില് ചുംബിച്ചുംകൊണ്ട് 
പ പറഞ്ഞു. “ഹേ വാത്സല്യഭാജനമായ മഹാകപേ! നി 
നെറ സ്നറേഹപൂല്യമായ പ്രവൃത്തിനിമിത്തം എനെറ പ്രിയ സഹോദര 
നായ ലക്ഷ്മണനെ ഉപദ്രവം നിങ്ങിയവനായിട്ടു ഞാന് കാണുന്നു.” 

40. ഇത്ുക്ത്വാവാനരൈഃസാദ്ധം സുഗ്ഗിപേണസമന്ധിതഃ 
വിഭീഷണമതേനൈവയുദ്ധായസമവസ്ഥിതം 

41. പാഷാണൈെഃപാദപൈകശ്തൈവ പവ്വൃതാഗ്രൈശ്ചവാനരാഃ 
യുഭധായാഭിമുഖാഭൂത്വായ യൂഃസവ്വേയുയുത്സവഃ. 
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ഇതി ഉക്ത്വാട ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട്, വാനരൈഃസാദ്ധാംവാനരന്മാ 

രോടുക്രടെയും, സുഗ്രീവേണ സമന്വിതഃ- സുഗ്രീവനോടുക്ൂടെയും, വി 
ഭീഷണമതേന ഏവം വിഭീഷണനെഠ അഭിപ്രായത്തോടുക്രടെത്തന്നെ, 

യുദ്ധായസമവസ്ഥിതഃകയുദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങിപുറപ്പെട്ട, യുയുത്സവഃ യു 

ദ്ധംചെയ്ക്കാനാഗ്രഹമുളഭവരായിരുന്ന, സല്വേവാനരാഃ. സവ്യന്മാരായ വാ 
നരന്മാരും പാഷാണൈകല്ലകളോടും, പാദപൈടചംവൃക്ഷങ്ങളോ 
ടും, പവ്ൃതാഗ്രൈഃ ചം പല്ൃയതശിഖരങ്ങളോടും കൂടിയവരായിട്ട്, യൃദ്ധാ 
യ അഭിമുഖാടഭൂത്വാടയുഭ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങിയവരായ് ഭവിച്ചിട്ട്', യയുദ.ം 
യാനംച്െയ്യൂ. ഴ 

ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞശേഷം വാനരന്മാരോടും സുഗ്രീവനോടും ക്ര 

ടെ, ലങ്കയുടെ സ്ഥിതി നന്നായറിയുന്ന വിഭീഷണനെറഠ അഭിപ്രായാന൯ു 
സരണം ശ്രീരാമചന്ര്രന് യുദ്ധത്തിന്നായൊരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. യുദ്ധം 

ചെയ്ത്ാനാഗ്രഹമുള്ളവരായിരുന്ന വാനരന്മാരെല്ലാപേരും, വമ്പിച്ച ക 

ലകും, പപ്വതശിഖരങ്ങം, വൃക്ഷങ്ങള്ം എന്നിവയെ ആയ്യധങ്ങളാ 
ഒയെടുത്തുംകൊണ്ടു് യുദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങി ശ്രീരാമനോടുക്രടെച്ചചെന്നു. 

48. രാവണോ വിവ്യഥേ രാമബാണൈവ്വിഭ്ധോ മഹാസുരഃ 

മാതംഗഇവസിംഹേന ഗരുഡേനേവപന്നഗഃ 

43. അഭിഭൂതോഗമ ദ്രാജാരാഘവേണമഹാത്മനാ 

സിംഹാസനേസമാവിശ്യ രാക്ഷസാനിദമബ്ബവീത്. 

രാമബാണൈഃ_രാമനെറ ബാണങ്ങളാല്, വിദ്ധഃടമുറിയേററ, മഹാ 

സുരഃ രാവണ മഹാസുരനായ രാവണന്, സിംഹേനംസിംഹത്താല്, 

മാതംഗഃ ഇവ മത്തഗജംപോലേയും, ഗരുഡേനംഗരുഡനാല്, പ 

ന്നഗ€ ഇവ പാമ്പേന്നപോലെയും, വിവ്യഥേകമുറിക്കപ്പെട്ടു, മഹാ 

ത്മനാ രാഘവേണ_ മഹാത്മാവായ രാമനാല്, അഭിഭൂതഃ_തോല്ലി 

ക്കപ്പെട്ട, രാജാ രാജാവു്, അഗമത് ഗമിച്ചു സിംഹാസനേംസിംഹാ 

സനത്തില്ം സമാവിശ്യഇരുന്നിട്ടു, രാക്ഷസാന്രാക്ഷസന്മാരോട്ട്ം 

ഇദം അബ്രവീത് “ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. 

രാമബാണങ്ങം മഹാസുരനായ രാവണനെറ ശരീരത്തെ തുളച്ച 

മുഠിപ്പെടുത്തി. സിംഹത്താല് മദിച്ചാനയെന്നപോലെയും, ഗരുഡനാല് 

പാമ്പേന്നപോലെയ്യം രാമനാല് രാവണന് മുറിയേല്ലിക്കപ്പെട്ടി. ദുഖ 

തനായ് ഭവിച്ച. മഹാത്മാവായ രാമനാല് തോല്ലിക്കപ്പെട്ട രാക്ഷസ 

രാജാവായ രാവണന് അവിടെനിന്നു പോയി സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന 

ശേഷം രാക്ഷസന്മാരോടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. 
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മോതംഗഇവ- സിംഹേന ഗരുഡേനേവ പന്നഗഃ 

അഭിഭൂതോ ഭവദ്രാജാ രാഘവേണ മഹാത്മനാ. 

എന്ന് തൂല്യാത്ഥവും തുല്യശബ്ദുവുമുഭ്ള ശ്ലോകംതന്നെ വാല്വീകി 

യും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

44. മാനുഷേണൈവമേ മൂത്യമാഹപൂര്വം പിതാമഹ 
മാനുഷോഹിനമാം ഹന്തും ശക്കേതാസ്സി ഭവി കശ്ചന. 

45. തതോ നാരായണഃ സാക്ഷാന്മാനുഷോ ഭൂന്നസംശയട 

രാമോ ദാശരഥിര്ഭൂത്വാ മാം ഹന്തും സമുപസ്ഥിതഃ 

മാനുഷേണ ഏവട മനുഷ്യനാല്ത്തന്നെ, മ മൃത്യം-എനെറ മ്യണ 
ത്തെ, പൂര്വം പിതാമഹഃ ആഹടപണ്ട് ബ്ൃഹ്മാവു' പറഞ്ഞു, മാം 
ഹത്തും-എന്നെ ഹനിപ്പാന്, ശക്തഃ കശ്ചന മാനുഷഭ_ ശക്തനായ 
ഒരു മനുഷ്യന്, ഭൂവി നാസ്തി ഹി ഭൂമിയില് ഇല്ല നിശ്ചയം. തതഃ_അ 
തുകൊണ്ടു', സാക്ഷാത് നാരായണ സാക്ഷാത്തായ ശ്രീനാരായണന്, 
മാനുഷ അഭൂത് ടമാനുഷനായ് ഭവിച്ച, ന സംശയഃടസംശയമില്ല, 
ഓാശരഥിഃ രാമഃ ഭൂത്വാദശരഥനന്െറ പുതുനായ രാമനായി ഭവിച്ചിട്ട്, 
മാം ഹന്തും എന്നെ ഹനിപ്പാ൯, സമുപസ്ഥിതഃ_സമീപത്തെത്തിയി 
രിക്കുന്നു. 

പണ്ടു വരദാനസമയത്തില്,  ബഹ്മദേവ൯ മനുഷ്യനില് നിന്നു 
മാത്രമേ എനിക്കു മരണമുണ്ടാകയുള്ളവെന്നു പറഞ്ഞിട്ടണ്ട്. എന്നെ 
വധിപ്പാന്൯ ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യന് ഭൂമിയില് ഇല്ലെന്നു നിശ്ചയം 
തന്നെ. അതുകൊണ്ടു സാക്ഷാല് ശ്രീനാരായണന്തന്നെ മനുഷ്യരൂപ 
ത്തില് വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നതില് സംശയമില്ല. ശ്രീനാരായണന് ദശം രെ രാമനായവതരിച്ചിട്ടെന്നെ വധിപ്പംന് സമീപത്തു വന്നി 

വാല്ലികിയുടെ വചനവും ഇതിനെ അനുസരിക്കുന്നു. 
പുരാണം ബ്രഹ്മണഇദംവചനം സമുപസ്ഥിതം 
മാനുഷേഭ്യോവിജാനീഫി ഭയമിത്യേവതത്തഥാ 
ദേവദാനവഗന്ധര്വ യക്ഷരാക്ഷസ പന്നഗൈടഃ 
അവഭ്ധ്യത്വം മയാപ്പാപ്ലം പരിഭൂതാസ്തുമാനുംഷാട. 

മനുഷ്യരില് നിന്നാണ്: നിണക്കു ഭയമമെന്നു ബഷ്മദേവന് പണ്ടു പറത്തിരുന്ന വചനം അപ്രകാരംതന്നെ ഭവിച്ച. ഥു ദേവന്മാര്, ദാനവ ന്മാര, ഗന്ധര്വന്മാര്, യക്ഷന്മാര, രാക്ഷസന്മാര്, പന്നഗങ്ങം ഇവ റ ടങ്ങി 



1080 അഭ്ധ്യഠത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

രാല് മരണമുണ്ടാകാതിരിക്കേണമെന്നു ഞാന് പ്രാത്ഥിച്ചു. മനുഷ്യയരാ 
കട്ടെ നീസ്സാരന്മാരെന്ന ഭാവത്താല് ഞാന് വിട്ടുകളഞ്ഞു. 

40. അനരണ്ദയേനയല്പൂല്വം ശപ്ലോഹംരാക്ഷസേശ്വരാഃ 
ഉല്പത്സ്ൃയതേചമദ്വംശേ പരമാത്മാസനാതനഃ 

3/4. തേനത്വംപുതൃപൌത്രൈശ്ച ബാന്ധവൈശ്ചസമന്വിതഃ 

ഹനിഷ്യയസേനസന്ദേഹ ഇത്ൃൃക്ത്വാമാംദിവംഗതട 

48. സഏവരാമട സംജാതോ മദത്വേ മാം ഹനിഷ്യതി 

രാക്ഷസേശ്വരാഃ_ അല്ലയോ രാക്ഷസാധിപന്മാരേ! യത് യാതൊന്നു 

ഹേതുവായിട്ട്, പൂര്വം പണ്ടു, അനരണ്ടദേന-അനരണ്ദനാല്, അ 

ഹംശപ്ലുഃ-ഞാന് ശപിക്കപ്പെട്ട, സനാതന പരമാത്മാടസത്യസ്വരൂ 

പനായ പരമാത്മാവു”, മദപംശേ-എനെറ വംശത്തില്, ഉല്പത്സ്യ 

തേ ചഉത്ഭവിക്കും, തേന-അവനാതല്, ത്വംനീ, പുതൃപെൌത്രെഃ 

ബാന്ധവൈട ച സമന്വിതഃംപുത്രന്മാരോടും പൌത്രന്മാരോടടം ബാ 

ന്ധവന്മാരോടും ചേന്നവനായിട്ടു്, ഹനിഷ്യസേടഹനിക്കപ്പെടും, ന 

സന്ദേഹഃട സംശയമില്ല, ഇതിമാം ഉ കത്വാ-എന്നെന്നോടു പറഞ്ഞിട്ട്, 

ദിവംഗതഃടസ്വര്ഗത്തെ പ്രാപിച്ചു, സഃ ഏവട അവന്തന്നെ, മദ 

ത്ഥേ-.എനിക്കുവേണ്ടി_എന്നെ വധിപ്പാ൯, രാമഃ സംജാതഃടരാമ 

നായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, മാം ഹനിഷ്യുതിട എന്നെ ഹനിക്കും. 

ഹേ രാക്ഷസാധിപന്മാമര! പണ്ട കഴിഞ്ഞതായ ഒരു ചരിത്രം 

ഞാന് പറയാം, കേഠക്കുവിന്. അനരണ്യനെന്നു പേരായ ഒരു രാജഷി 

സൂയ്യവംശത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. തപസ്സു .ചെയ്യിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഞാന് 
: €% ി 

വധിച്ച സമയം അദ്ദേഹം എന്നെ ശപിച്ചു. “എനെറ വംശ ത്തില് 

സത്യസ്വരൂപനായ പരമാത്മാവവതരിക്കും. നിന്നെയും നിന്െറ പുത്ര 
ര്യ ൭൭ 

ന്മാരെയും പൌതരന്മാരെയും ആ ഭഗവാന് സംഹരിക്കും, സംശയമില്ല 
ച [ട്] 

എന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ്' ആ രാജഷി സ്വര്ഗത്തിലേക്കു പോയത്. ആ 

പരമാത്മാവുതന്നെ എന്നെ വധിപ്പാന് രാമനായവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എന്നെ സംഹരിക്കും, സംശയമില്ല. 

വാല്മീകി പഠത്തെിരിക്കുന്ന മറെറാരു ശാപവ്ൃത്താന്തത്തെ അ 

ഭധ്യയാത്മരാമായ ണകത്താവു' പറയാതെ പിട്ടിരിക്കുന്നതിനെ താഴെ കാ 

നിക്കാം. 

ശപ്പോഹംവേദവത്യാച യഥാസാധഷിതാപുരാ 
ത 

ഴു [൭] 

സേയംസിതാമഹാഭാഗാ ജാതാജനകനന്ദിനീ 
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ഉ മാനന്ദീശ്വരശ്ചാപി രംഭാവരുണകന്യകാ 

യഥോക്താസ്പപസാ പ്രാപ്തം നമിത്ല്യാജഷിഭാഷിതം. 

ബലാല്കാരത്താല് എന്നാല് ആകഷിക്കപ്പെട്ട പേദവതിയും 

എന്നെ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു. പുജ്യയായ ഈ സീത, ആ വേദവതിതന്നെ 

ജനകപുൃത്രിയായ വതരിച്ചവളാകുന്നു. പരമേശ്വരി, നന്ദികേശ്വരന്, 

വരുണപൃത്രിയായ രംഭാ, ഇവരും തപശ്ശുക്തികൊണ്ട പഠഞ്ഞതി 

പ്പോഠം അനുഭവവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ട്യഷിവാക്ഷം മിത്ഥ്യയായ്ക്കുരികയില്ലെ 

ല്ലൊ. ആപത്ത നുഭവിക്കുമ്പോം മാത്രമേ ദുങ്ങുനങ്ങം അവരുടെ പൃ൪ 

വദുഷ്പ്രവൃത്തികളേയും, മഹാന്മാരുടെ മാഹാത്മ്യത്തേയുംകുറിച്ചാ 

ലോചിക്കുകയുള്ളവെന്നുമള അഭിപ്രായത്തെ വാല്പീകി വിശദമാക്കിയി 

രിക്കുന്നു. 

ഈ ജ്ഞാനം രജസ്സ്, തമസ്സ്, എന്ന ഗുണങ്ങളില് നിന്നുണ്ടാ 

യതാകയാല് ഉത്തമഫലത്തെ ജനിപ്പിക്കുകയില്ലെന്നുക്രടെ ധരിക്കേ 

ണ്ടതാകുന്നു. 

വാല്ലീകിരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം, അധ്യ്യായം 60. ശ്രോകം 98-11. 

കുംഭകര്ണസ്ു മുഡ്ധാത്മാ സദാ നിദ്രാവശംഗതട 
48. തം വിബോധ്യ മഹാസത്വമാനയത്തു മമാന്തികം. 

കുംഭകര്ണഃ തൃംകുംഭകര്ണനാകട്ടെ, സദാ നിദ്രാവശംഗതഃ_ എപ്പോ 

ഴം നിദ്രക്കധീനനും, മുഡ്ാത്മാടമുഡമായ മനസ്റ്റോടുക്രടിയവനുമാകു 
നു. മഹാസത്യം തംമഹാബലവാനായ അവനെ, വിബോധ്യകഇ 
ണത്തീട്ടു, മമ അന്തികം-എനെറ അന്തികത്തെ, ആനയന്തു൭പ്രാപി 
പ്പിക്കട്ടെ. 

മുഡബ്ദദ്ധിയായ കുംഭകര്ണനാകട്ടെ എപ്പ്യോഴം ഉറക്കത്തിലക 
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മഹാബ്ബലവാനായ അവനെ ഉണത്തിയെനന്െഠയരിക ൨ 

ത്തു കൊണ്ടുവരുവിന്. 

വാല്പികിരാമായണത്തില് കുംഭകര്ണനെ ഉുണത്തിവരുത്തന്ന 
തും കുംഭകര്ണവധവും ലക്ഷ്ൂണനില് ശക്തിയെന്ന അസ്രൂത്തെ രാവ 
ണന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പേയായിട്ടാണ് പറട്ഞിരിക്കുന്നത്. 
പത്മപുരാണത്തിലും അതുപോലെതന്നെ. 

രാവണസ്യാനുജം വീരം കുംഭകണ്ണം മഹാബലം. 
1] 

നിജഘാനരണേരാമോ ബാണൈരഗ്നിശിഖോപമൈട. 

രാവണനെറ അനുജനും മഹാശൂരനും, മഹാബലവാനുമായ കം 
ഭകണ്ണുനെ രാമന്, അഗ്നിജ്വാലപോലെയിരിക്കുന്ന ബാണങ്ങംകൊ 
മട്ട സംഹരിച്ചു. 
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രാമരാവണയോശ്ഷൈെവ തഥാ സൌമിത്രിണാസഹ 

ശക്ത്യാനിപാതയാമാസ ലക്ഷ്മൂണം രാക്ഷസേശ്വരഃ. 

അതിന്നുശേഷം രാമന്നും രാവണന്നും തമ്മിലും, രാവണന്നും ല 
ക്ഷ്രൂണന്നും തമ്മിലും യുദ്ധമുണ്ടായി. രാവണന് ലക്ഷ്മൂണനെ ശക്ത്യസ്രൂ 

പ്രയോഗത്താല് ഭൂമിയില് വീഴ്ത്തി. 

തതോഹത്മതാ നീതോ മഹൌഷധിമഹാഗീിരിഃ 

[ ജസ് ത തനു രാമാനുജസ് തുണ്ണും ലബ്ലസംജേഞാ ഭവത്തദാ. 

അനന്തരം ഹനുമാന് മഹൌഷധമുള്ള മഹാഗിരിയെക്കൊണ്ടുവ 

നു. ആ ഒരഷധത്താല് രാമാനുജനായ ലക്ഷ്മണനെറ മോഹാലസ്യം 

തീന്ന ബോധമുണ്ടായി. എന്നിങ്ങിനെ പറത്ഞിരിക്കുന്നതിനാല് കുംഭ 

കണ്ണവധം ലക്ഷകൂണനില് ശകത്യസ്പും പതിപ്പിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പാണെ 

ന്നു വാല്ലികി കാണിക്കുന്നു. 

49. ഇത്തൃക്താസ്േ മഹാകായാഡ് തുണ്ണും ഗത്വാതുയത്തതദഃ 

വിബോധ്യകുംഭത്രവണം നിന്തൂരാവണസന്നിധിം. 

ഇതിഉ ക്താഭ_ ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട, മഹാകായാഭതേകവമ്പിച്ച ശരീ 

രങ്ങളോടു കൂടിയ അവര്, യുദ്സ്റുംഗത്വാടവേഗം ഗമിച്ചിട്ട്, കുംഭശ്ര 

വണം കുംഭകണ്ണൂനെ, യത തഴ വിബോധ്യ--പണിപ്പെട്ടുണത്തീട്ടു്, 

രാവണസന്നിധിം_രാവണനെഠ സമീപത്തെ, നിന്പുഃടപ്രാപിപ്പിച്ചു. 

ഇപ്രകാരം രാവണനാത് പറയപ്പെട്ട ഭീമഗാത്രന്മാരായ ആരാ 

ക്ഷസന്മാര് അതിവേഗത്തില് പോയി ബഹുലിധം പണിപ്പെട്ട്” കുംഭ 

കഴ്്ററനെയുണത്തി രാവണസഥീപത്തു കൊണ്ടുവന്നു. 

കുംഭകണ്ണുന് ഉറങ്ങുന്ന ഗുഹയേയും ഉ ണര്ത്തുവാന് ചെന്ന രം 

ക സന്മാരുടെ ഭയത്തേയും ഉണര്ത്തുവാ൯ അവര ചെയ്യു അധപാന 

ത്തേയും വാല്ലീകി അതിദീഘമായി വര്്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണര്ത്തുവാനു 

ണ്ടായ ശ്രമത്തെ വഴ്ണ്ലിക്കുന്ന ചില പല്മങ്ങളെ താഴെ കാണിക്കാം. 

തേഥചക്രുമ്മഹാത്മാനഃ കുംഭകണ്ണ്ാഗ്രതഃസ്ഥിതാ$ 

ഭക്ഷ്യാണാം മേരുസങ്കാശം രാശിം പരമതപ്പണം 

മുഗാണാം മഹിഷാണാംച വരാഹാണാംച സംചയാ൯ 

ചക്രുന്നൈജചത ശാരദൂലാ രാശിമന്നസ്ൃചാത്തുതം 

തതഭശോണിതകുംഭാംശ്ച മദ്യാനി വിവിധാനിച 

റ ൂരസ്ത്രാല് കുംഭകഷ്ക്ൂസൃ ചക്രുസ്പിദശശത്രവഃ 

വിലിപ്ശ്ചപപരാഭോേന ചന്ദനേന. സഗന്ധിനാ 

വസ്്രൈപ്രക്ദേയാമാസുമ്മാമെമൃഗ്ലമ്ധംസഗറ്ഡിഭിഃ 
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ധൂപംസഗസന്ധം സസ്പജുസ്കഷ് ടവുശ്ചപരന്തപ്പം 

കുംഭകണ്ണ്ണംമഹാനിദ്രം ബോധനായോപചക്രമുട. 

കുംഭകണ്ണുനെ ഉണത്തുവാന് പോയ മഹാബ്ഭധിശാലികളായ 

ആ രാക്ഷസന്മാര് പരമരസര്ത്തേയും സന്തോഷത്തേയും ജനിപ്പിക്കു 

വാന് മതിയായ പലവിധ ഭക്ഷ്യപദാത്ഥങ്ങളെ മേരുപവ്ൃതപ്രമാണ 

ത്തില് കുംഭകഷ്ല്ററനെറ മുമ്പിലൊരുക്കിവെച്ചു. മാനുകഴം, കാട്ടുപോത്തു 

കം, കാട്ടപന്നികഠം എന്നിവയുടെ മാംസസമൂഹങ്ങം മലപോലെ 

കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന അത്ഭുതമായ അന്നം, രക്തം, പലവിധമമദ്യങ്ങഥം എ 

ന്നിവ നിറച്ച അനേകം കുടങ്ങം, എന്നിവയെ ഉണന്ന ഉടനെയുള്ള 

പ്രാതലിന്നായിട്ട് രാക്ഷസന്മാര്, മുമ്പില് നിക്ഷേപിച്ചു. അതിസൌര 

ഭയമുള്ള ഉതകൃഷ്ഠ ചന്ദനം കുംഭകട്ട്ററനെറ ശരീരത്തില് പൂശി. സുഗ 

ന്ധമുള്ള മാലകംം, ഗന്ധങ്ങറം, വ്ര്രൂങ്ങറം എന്നിവകൊണ്ടും കുംഭക 

ഒ്്റദേഹത്തെ ആംഛാദനം ചെയ്യു. സഗന്ധധുപത്തെ ്യാപിപ്പിച്ചും 

വീരനായ കുംഭകഴ്ട്റ്റനെ സ്തൂതിച്ചംകൊണ്ടു മഹാനിദ്രയില്നിന്നുണ 

ത്തുവാന് ആരംഭിച്ചു. ഉണരുന്നില്ലെന്നുകണ്ടപ്പോഠം, 

തതൊഗജസഹസ്സം തൂ ശരീരേസംപ്രധാവതി 

സമൃദ്യമാനോപിതഥാ നചാബ്ദദധൃതരാക്ഷസഃ 

തേരാക്ഷസാസ്മതഃ ഖിന്നാശ്ചകുരമ്പം പരാക്രമം 
പ്രമദാശ്ചാഹ്വയാമാസുഃ സുമൃഷ്ണമണികുണ്ഡലാട 

നാഗരാക്ക്സകന്യാശ്ച തഥാഗന്ധര്വയോഷിത 

മനുജാനാം ദുഹിതരഃ കീന്നരാണാം തഥൈവച 

താസാംനൂപുരശബ്ലടേന മേഖലാനാംരവേണച 
ദിവ്യേനചൈവഗസ്ധേന സുനേനവിവിധേനച 
കുംഭകര്ണസ്തദാബുദ്ധഃ സ്പുശം പരമമമ്പത. 

അനേകായിരം ആനകളെ ശരീരത്തില് ക്രടെയതിചേഗത്തില് 
ഓട്ടിച്ച. അത്രയധികം ആനകറം ചവുട്ടിപാഞ്ഞിട്ടം കുംഭകര്ണനുണ 
ന്നില്ല. ഉണത്ത്ുന്നവര് ക്ലേശിച്ചതുടങ്ങി. മറെറാരുപായം പരീക്ഷിപ്പാ 
നുറച്ച. അതിശോഭയുള്ള രത്നാഭരണങ്ങറം ധരിച്ചിട്ടള്ള സ്ത്രീകളെ 
ളിച്ച് വയത്തി. നാഗസ്ത്രീകഠം, രാക്ഷസകന്യകകം, ിസ്ധ്ര്രകു 
ത്തുകം മാനുഷസ്തീകം കിന്നരികം, ഇങ്ങിനെ പല ജാതിയിലുള്ള 
വരും ആ ക്രട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കാല് ചിലമ്പുകം അര 
മണിക€ം, ഇവയില് നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങഥംകൊണ്ടും അവ 
രുടെ ശരീരസുഗന്ധം കൊണ്ടും, ബഹുവിധ നര അവര് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റ 
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ശനങ്ങ൦ംകൊണ്ടും കുംഭകര്ണന് ഉണന്നു. അവരുടെ കരസ്സുശത്തെ 
സുഖകരമായിട്ടു കരുതി. ഇങ്ങിനെ അതിടീ൪ഘമായിട്ട വര്ണിക്കുന്ന 

ടു വാല്വികി കുംഭകര്ണനെറ ദേഹവലിപ്പത്തേയും, ബലത്തേയും നിദ്ര 
യുടെ ശക്തിയേയും മറ൨ം ശ്രോതാക്കളെ ധരിപ്പിക്കുന്നു. 

50. നമസ്തുത്യ സരാജാനമാസനോപരിസം സ്ഥിതഃ 

തമാഹരാവണോ രാജാ ഭ്രാതരം ദീനയാഗിരാ 

സഃംഅവന്, രാജാനംടരാജാവിനെ, നമസ്ത തൃ-നമസ്തരിച്ചിട്ട്, ആ 

സനോപരിട ആസനത്തിന്മേല്, സംസ്ഥിതഃം ഇരുന്നു, രാജാ രാവണ 

രാജാവായ രാവണന്, ഭ്രാതരം തം ഭരാതാവായ അവനോട്ട്, ഭീനയാ 
ഗിരാം മുഖത്തെ സുചിപ്പിക്കന്ന വാക്കോടുക്രടെ, ആഹപറഞ്ഞു. 

ശാഭക൪ണന് വന്നു രാജാവിനെ നമസ്തൂരിച്ചശേഷം ആസന 

ത്തിന്മേലിരുന്നു. രാജാവായ രാവണന് സഹോദരനായ അവനോട്ട് 

ദുഃഖത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകമോടുക്രടെ പറഞ്ഞു. 

21. കുംഭകര്ണ! നിബോധത്വം മഹല്കഷ്ടമുപസ്ഥിതം 

രാമേണ നിഹതാഃ ശൂരാഃ പുത്രാഃ പൌത്രാശ്ചബാന്ധവാഃ 

59. കിംകര്തവ്യയമിദാനീം മേ മൃത്യുകാലഉപസ്ഥിതേ 

ഏഷദാശരഥീരാമഃ സുഗ്രിവസഹിതോബലീ 

58. സമുദ്രം സബലസ്തീര്ത്വാ മൂലം നഃ പരികൃന്തതി 

യേ രാക്ഷസാ മുഖ്യതമാസ്തേഹതാ വാനരൈര്യുധി 

54. വാനരാണാം ക്ഷയംയുദ്ധോ നപശ്യാമി കദാചന 

നാശയസ്വമഹാബാഹോ! യദത്ഥം പരിബോധിതദഃ 

55, ഭ്രാതുരത്ഥേമഹാസത്വ! കുരുകര്മസുദുഷ്ടരരം. 

കുംഭകര്ണ! ഹേ കുംഭകര്ണ! ത്വം നിബോധംനീ നിബോധിച്ചാ 

ലും, മഹല് കഷ്ടം മഹത്തായ കഷ്ണം, ഉപപസ്ഥിതംടനേരിട്ടിരിക്കുന്നു, 

ശൂരാഃ പുത്രാഃ ശൂരന്മാരായ പുത്രന്മാരും, പൌത്രാഃടപെരതരന്മാരും, 

ബാന്ധവാഃ ബന്ധുക്കളും, രാമേണ നിഹതാഭടരാമനാല് നിഫനിക്ക 

പ്പെട്ട, ശമുത്ൃകാലേടമരണകാലം, ഉ പസ്ഥിതേ-സമീപിച്ചിരിക്കു 

മ്പോഠം, ഇദാനീം ഇപ്പോറം, മേ കിം കത്തവ്യംട എന്നാല് എന്തു 

ചെയ്യപ്പെടുവാന് കഴിയും, ബലീഎഷട ദാശരഥീ രാമഃംബലവാ 

നും ദശരഥപൃത്രനുമായ ഈ രാമന്, സൃഗ്ഗീവസഹിതട-സഗ്രീവനോ 

ടട ചേന്നവനായിട്ടു, സബലഃ-.സൈസ്പയങ്ങളോടുക്ൂടെ, സമം വം 

ത്വാ സമുദ്രത്തെക്കടന്നിട്ട്ം നഃ മൂലംടനമ്മുടെ മൂലത്തെ, പരക്ട 

ന്തതിടനിശ്ശേഷം ഛേദിക്കുന്നു, മുഖ്യതമാഃ രാക്ഷസാഃ യേട അത്യന്തം 
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പ്രമാണികളായ രാക്ഷസന്മാർ യാതൊരുത്തരോ, തേ യുധി വാനരൈഃ 

ഹതാഃ അവര് യുദ്ധത്തില് വാനരന്മാരാല് ഹനിക്കപ്പെട്ടു, യുദ്ധേടയു 

ദ്ധത്തില്, വാനരാണാം ക്ഷയംട വാനരന്മാരുടെ ക്ഷയത്തെ, കദാചന 
നപശ്യയാമിടഒരു കാലത്തും ഞാന് കാണുന്നില്ല, മഹാബാഹോ!ടഹേ 

മഹാവീര! നാശയസ്വടനീ നശിപ്പിച്ചാലും, യദത്വറംടയാതൊന്നിന്നാ 
യ്യൊൊണ്ടു, പരിബോധിതട ഉ ണത്തപ്പെട്ടു, മഹാസത്വ! ടമഹാ ബല 

വാനായുമ്ദകോവേ!, ഭ്രാതുഃ അത്വേ- പയ വേണ്ടീട്ട് , സദുഷ്ഠരംക 

മ്മകുരു- അതിപ്രയാസമുള്ള കമ്മം ചെയ്യാലും. 

ഹേ കുംഭകര്ണ! ഞാന് പറയുന്നതിനെ മരുസ്സിരുത്തി ധരിച്ചാ 
ലും. മഹാകഷ്ടം വന്നുചേന്നിരിക്കുന്നു. ശൂരന്മാരായ പുത്രന്മാര്, പെ 
തൂന്മാര്, ബന്ധുക്കഠം എന്നിവരെ രാമന് കൊന്നൊടുക്കി. മരണകാല 
മടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തിലെനിക്കെന്തു ചെയ്താന് കഴിയും. സ്വ 
തേതന്നെ ബലവാനായ രാമന് ടം 
ക്രടെ സമുദ്രം കടന്നിവിടെ വന്നു്” നമ്മളുടെ വംശത്തെ മൂലത്തോട്ട 
കൂടെ സംഹരിപ്പാനൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രമാണികളായ രാക്ഷസ 
ന്മാരെ വാനരന്മാര് യുദ്ധത്തില് വധിച്ചിരിക്കുന്നു. വാനരന്മാരുടെ 
സംഖ്ൃൃക്കു യാതൊരു കുറവും ഞാന് കാണുന്നില്ല. ഹേ മഹാവീര! നീ 
ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കേണം. അതിന്നാണു് നിന്നെയുണത്തിയതു". മ 
ഹാബലവാനായ ് ജ്േഷ്ടന്നുവേണ്ടി പ്രയാസമേറിയ ഈ കായ്യം 
സാധിപ്പിക്കേണു. 

ശ്ുത്വാതദ്രാക്ഷസേന്ദ്രസയ വചനം പരിദേവിതം 
90, കുംഭകര്ണോ ജഹാസോച്ച്ൈര്വചനം ചേദമബ്ബപീത 

രാക്ഷസേന്ദ്രസ്യടരാക്ഷസാധിപതിയുടെ, പരിദേപിതം തത് വച്ച 
നംടമുഃഖസു ചകമായ ആ വചനത്തെ, ശ്രുത്വാ. _ശ്രവിച്ചിട്ട് റ 
കര്ണ -ശംഭകള്ട്ററന്, ഉച്ചൈട ജഹാസംഉ ച്ചത്തില് ഹസിച്ചം ഇദം 
വചനംട-ഈ വചനത്തേ, അബ്രവിത്” ചം പറകയും ചെയ്തു. 

രാവണനെറ മനഃ ക്ലേശത്തെ അറിയിപ്പിക്കുന്ന ആ വചനം 
കേട്ട കുംഭകര്ണന് ഉച്ചത്തിലൊന്നു ചിരിച്ചുശേഷം ഈ വാക്യത്തെ 
പ്പറകയും ചെയ്തു. 

വാല്ലികിവാക്യവുമിതുതന്നെ:__ 
1 

തസ്ൃരാക്ഷസരാജസ്യ നിശമ്ൃയപരിദേവിതം 
കുംഭകരണോബഭാഷേദം ൮ ലനംപ്രജഹാസച 
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നി 

രാക്ഷസരാജാവായ രാവണനെറ ദുഭഖിതമായ വാക്യത്തെ കേട്ട 
കുംഭക൪ണ൯ ഇങ്ങിനെ പറയുകയും ഉച്ചത്തില് ചിരിക്കുകയും ചെയ. 

തു 
21. പുരാമന്ത്രവി ചാരേതേ ഗദിതം യന്മയാനപ! 

തദല്ലത്വാമപഗതം ഫലം പാപസ്ധ്യകമ്മണഃ. 

൬പ!൭ഹേ രാജാവേ! പുരാകമുമ്പു”, മന്ര്രവിചാരേ- ആലോചനാവസ 

രത്തില്, യത് മയാതേ ഗദിതംടയാതൊന്നെന്നാല് അങ്ങയോട്ട പറ 

യപ്പെട്ട, പാപസ്യകര്മണഃം പാപമായ കര്മത്തിന്െറ, തല് ഫല 5 

ആ ഫലം, അല്മത്വാം ഉപഗതം ഇപ്പോഠം അങ്ങയെ പ്രാപിച്ചിരി 

കടന്നു. 

ഹേ രാജന്, ഇതിന്നു മുമ്പേ, കായ്യാലോചന ചെയുന്ന സമ 

യത്തില്, പാപകമ്മത്തിനെറ ഫലം വരാന് പോകുന്നുവെന്ന് ഞാന 

ങ്ങയോടു പഠഞ്ഞിരുന്നതിപ്പോറം വന്നുചേന്നിരിക്കുന്നു. 

38. പൂര്വമേവമയാപ്പോക്കതോ രാമോ നാരായണഃ പരഃ 

സീതാചയോഗമായേതി ബോധിതോപിനബ്ുദ്ധ്യസേ 

രാമഃ _രാമ൯ന്ം പര? നാരായണഃ ഇതി പരമാത്മാ നാരായണനെന്നും, 

സീതാ യോഗമായാ, ഇതിചംസീത യോഗമായയാണെന്നും, പൂ്യമേ 

വ മയാപ്പോക്ത3ടമുമ്പതന്നെ എന്നാല് പ്രകഷേണ ഉക്തമായി, 

ബോധിതഃ അപി-ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നാലും, നബ്ദധ്യസേടഅങ്ങു 

ന്നു” ബോധിച്ചില്ല. 

ശ്രീരാമന് സാക്ഷാല് പരമാത്മാവായ ശ്രീനാരായണനും, സീത, 

യോഗമായാദേവിയുമാണെന്ന്' ഞാന് അങ്ങയോടു സുഷ്യമായിട്ടു പറ 

ഞ്ഞു. അന്നറിയിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അങ്ങുന്നതിനെയറിഞ്ഞില്ല. അന്ന 

തിരുന്നതിനന്െഠ ഫലം ഇന്നനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. ഹിതോ 
റിയാ 

പദേശത്തെ കേറംക്കാതിരിക്കുന്നവരുടെ അനന്തരഫലത്തെ അനുഭവ 

രൂപത്തില് കുംഭകര്ണന് വെളിപ്പെടു ത്തിയിരിക്കുന്നു. 

50. ഏകദാഹംവനേസാനൌ വിശാലായാംസ്ഥിതോനിശി 

ദൃഷ്ടോമയാമുനി? സാക്ഷാന്നാരദോ ദേവദശനഃ. 

സാനൌ-പര്വതശിഖരത്തില്, വനേ-കാട്ടില്, വിശാലായാം (ശി 

പിസാരമേഠിയ ശിലയില്, (വിശാലാ-ബദയ്യാശ്രമം?) നി 
ര 

ലായാം)ട 

ത, ഏകദാഹം സ്ഥിതഃ-ഞാന് ഒരിക്കല് ഇരിക്കയായിരു ശിചരാത്രിയി 
ൻ 

യ ൮, ര് പ 

നനു, ദേവദശനദേവന്മാക്കു ദശരിപ്പാന് കഴിയുന്ന, സാക്ഷാല് നാര 

ദുഃ മുനിം സാക്ഷാന്നാരദമുഖി, മയാ ദൃഷ്ട എന്നാല് കാണപ്പെട്ടു. 
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കുംഭകര്ണന് രാമതത്വമെങ്ങിനെയറിഞ്ഞുവെന്നതിനെ രാവണ 

നോടു പറയുന്നു. 

പര്വതശിഖരത്തിലുള്ളു ഒരു കാടില് രാത്രി സമയം വിസ്താര 

മുള്ള ഒരു കല്ലിന്മേല് ഞാനിരിക്കയായിരുന്നു. അപ്പോം ദേവന്മാദ്മ 
മാത്രം കാണ്മാന് സാധിക്കുന്ന സാക്ഷാന്നാരദമുനിയെക്കണ്ടു. 

നാരദമുനിയെ മഠ ചിലരും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണമാ 
യിട്ടു ദേവന്മാക്ക മാത്രമെ കാണ്മാന് സാധിക്കുകയുള്ളവെന്നത്ഥത്തിലാ 

ണ് *ദേവദശനഭ്?” എന്ന വിശേഷണം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു 
ന്നത്. വിശാലാ" എന്ന പര്ടത്തിന്ന് ബദയ്യാശ്രമം എന്നുക്രടെ ആ 
ത്ഥമുള്ള തിനാല് കുംഭകര്ണന് ഹിമവാനന്െറ താഴ്ചരയിലുകൂട ബഭയ്യാ 
ശ്രമസമിപത്തില് ഒരു കാട്ടില് രാത്രിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്” നാര 
ദമുനിയെക്കണ്ടതെന്നും ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടു ണ്ട്. 

60. തമബ്രുവം മഹാഭാഗ! കുതോഗന്താസിമേവദ 
ഇത്ുക്തോനാരദഃ പ്രാഹ ദേവാനാം മന്ത്രണേസ്ഥിതഃ 

01. തത്രോല്പന്നമുദന്തംതേ വക്ഷ്യാമി ശൃണുതത്വതട 
തം അബ്രവം- അദ്ദേഹത്തോടു ഞാന് പറഞ്ഞു, മഹാഭാഗ!_ഹഫേ പൂ 
പ്യേനായുക്കോവേ, കുതഃ ഗന്താസി- എവിടെ നിന്നു വരുന്നു, മേ വദ 
എന്നോടു പറഞ്ഞാലും, ഇതി ഉ ക്തഃ ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട, നാരദഃ പ്രാഹടനാരദന് പറഞ്ഞു, ദേവാനാം മന്ത്രണേ സ്ഥിതട.ദേവന്മാരു ടെ കായ്യാലോചനസ്ഥലത്തില് സ്ഥിതനായിരന്ന. തത ഉല്പന്നം ഉദന്തംട അവിടെയുണ്ടായ വൃത്താന്തത്തെ, തേ വക്ഷ്യാമി നിന്നോട്ട പറയാം, തത്വതഃ ശൃണുടശരിയായിട്ടു കേട്ടാലും. 

ഹേ പഎ്യനായ മുനേ! അഞ്ങുന്നെവിടെനിന്ു വരുന്നുവെന്നു പ 4 
€% 

ട് 
ഞമാ൯ ചോദിച്ചപ്പോറം “ദേവന്മാരുടെ ശായ്യ്യാലോചനസ്ഥലത്തില് 

നന വത്തമാനം നിന്നോടു പറയാം. എന്നു മുനിയെന്നോടു പറത്തു. 
ദേവന്മാരുടെ കായ്യയാലോചനസ്ഥലത്തെ 

യിരിക്കുന്ന പദ്യം: __ 

ഞാന് പോയിരുന്നു. അവിടെ നട 
ശരിയായി കേട്ടുകൊഠംക?? 

വാല്പീകി സുഷ്ണമാക്കി 

ദേവാനാമാലയം മേരുംഗതോ 
യുഷ്ടത്തോഭയഭി 

ഹം ദേവസംസദി 
താനാം സമാജയസ്തൃതൂസന്മതഃ, 

ദേവന്മാമടെ വാസസ്ഥാനമായ മഹാമേരുപില് ഭേവസഭയില് ഞാന് €േ 
മ 

പ്പോയിരുന്നു. നിങ്ങളില് നിന്നു ഭയപ്പെട്ടിരികളന്നെ ദേവയ്യാര 



1094. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

വിടെ സഭ ക്രൂടിയിരുന്നു. ആ സഭ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോം വരു 
പി 

ന്നതെന്നു സാരം. 

യുവാഭ്യാം പീഡിതാദേവാഃ സര്വേവികഷ്ക്കുമുപാഗതാട 

0. ചുസ്ലേദേവദേവേശം സ്തൃത്വാഭക്ത്യാസമാഹിതാഴ 

ജഹിരാവണമക്ഷോഭ്യം ദേവ! ത്രൈലോക്ഷകണ്ടകം. 

യുവാഭ്യാംനിങ്ങം രണ്ടു പേരാല്, പീഡിതാഃടഉ പദ്രവിക്കപ്പെട്ട, സ 
രവേദേവാഃടസര്വന്മാരായ ദേവന്മാര വിഷ്ണും ഉപാഗതാഭടവിഷ്ക്ണുവി 

നെ പ്രാപിച്ചവരായി, സമാഹിതാഃ തേ-ഏകാന്തമാനസന്മാരായ ആ 

4 വര, ഭക്ത്യാ പരമപ്പേമത്തോടുക്രടെ, ദേവദേവേശംംദേവദേവേശ 

നെ, സ്തൃത്വാടസ്തതിച്ചിട്ടു', ദേവ! അല്ലയോ ദേവ! ത്രൈലോക്ൃകണ്ട 

കട മൂന്നു ലോകങ്ങളുടെ ശത്രുവും, അക്ഷോഭ്യം - അന്യന്മാരാല് അതി 

ക്രമിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാത്തവനുമായ, രാവണം ജഹിടരാവണനെ 

ഹനിച്ചാലുമെന്ന്, ഉചുട-വചിച്ചു. ; 

നിങ്ങം രണ്ടുപേരുടേയും ഉപദ്രവം നിമിത്തം ക്രേശിക്കന്ന എ 

ല്യാ ദേവന്മാരും ശ്രീമഹാവിഷ്ണുവിന്െറ സന്നിധിയില് പ്രവേശിച്ചു. 

മനസ്സിഒ നെ ചലിപ്പിക്കാതെ പരമപ്രേമത്തോടുക്രടെ ബ്ഷ്ഷേന്ദ്രാഭി ദേ 

വന്മാക്കം ലേ ഭഗവാനെ സ്തൂതിച്ചശേഷം അവര് പ്പാ 

ത്ഥിച്ചു. “ഹേ ദേവ! മൂന്നുലോകങ്ങളേയും ഉ പ്ദ്രവിക്കുന്നവനും അ 

്ൃന്മാക്ക് ജയിപ്പാ൯ കഴിയാത്തവനുമായ രാവണനെ നിന്തിരുവടി 

പോള് ളു 

88. മാനുഷേണ മുതിസ്തസ്യ കല്ലിതാ ബ്രഹ്മണാ പുരാ 

അതസ്ത്വം മാനുഷോ ഭൂത്വാ ജഹി രാവണകണ്ടകം. 

തസ്യ മ മുതിട_ അവനെറ മരണം, മാനുഷേണചം മനുഷ്യനാ൭ ലെന്നു്', പുരാ 

ബ്രഹ്മണാ കല്ലിതാ- പണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനാല് കല്ലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, 

അതഃ ത്വം അതുകൊണ്ട് നിന്തിരുവടി, മാനുഷഭ ഭൂത്വാ മനുഷ്യനാ 

യ് ഭവിച്ചിട്ട് , രാവണകണ്ടകംടരാവണനാകുന്ന ശത്രുവിനെ, ജഹി 

ഹനിച്ചാലും. 

അവനെറ മരണം മനുഷ്യനില്നിന്നു മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയു 

ക്ളവെന്ന് മുമ്പേതന്നെ ബൃഷ്മാവു കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു' നി 

ന്തിരുവടി മനുഷ്യനായവതരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശതൂവായ രാവണനെ 

വധിക്കേണം. 

മനുഷ്യനായവതരിച്ചിട്ടെന്നു ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ 



ഏഴാം സഗ്ലം 1092 

ത്സ്മാദേഷ ഹരിദ്ദേവഃ പത്മനാഭ്തസ്്രിവികമട 
൭൭ 

$ സനാതന” പുത്രോ ദശരഥസ്യാസ്തൂ ചതുരബാഹു 

ി 1] എന്ന പദ്യത്താല് ദേവദേവനായ ഈ ഭഗവാന ദശരഥപുത്രനായവ 
[) [ടി ടി 

തരിക്കട്ടെ എന്നുതന്നെ ദേവന്മാര് പ്രാത്ഥിച്ചതായിട്ട്” വാല്ലീകി സ്തറഷ്ട 

മാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

പരഃ 604. തഥേത്യാഹ മഹാവിഷ്ണ്ുട സത്യസമ്കല്ല ഈശ 

ജാതോ രഘുകുലേ ദേഖോ രാമ ഇത്ൃഭിദ്ിശ്ുതഭ. 
[ട്] ക വ്; തഥാ ഇതി അപ്രകാരമെന്ന് , മഹാവിഷ്ണു ആഹംമ ഹാവിഷ്ണു പഠ 

ഞ്ഞു. സത്ൃസങ്കല്ലഭ ഈശ്വരഃടസത്യമായ സഭല്ലത്തോടുക്രടിയ ഈ 
ശ്വര൯, രഘുകലേ ജാതഃരഘുകലത്തില് ജാതനായി, രാമഃ ദേവ 
ഇതിടരാമദേവനെന്ന്, അഭിവിശ്യതഃ_ ഏററവും കിത്തിപ്പെട്ടവനാ 
യിരിക്കുന്നു. 

അങ്ങിനെ ചെയ്യാമെന്നു മഹാവിഷ്ണു ദേവന്മാരോടരുംചെയ്യ. 
] ി പ്ല നിശ്ചയിച്ച ഏതുകായ്യത്തെയും സത്യമാക്കിത്തീപ്പാന് സമത്ഥനായ മ 

ഹാപ്രഭ രഘുവംശത്തില് അവതരിച്ചു, ഇപ്പോം ത്രീരാമദേവനെന്നു 
കിത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

65. സഹനിഷ്യതിവടഃ സര്വാനിത്യൂക്ത്വാ പ്രയയൌ മുനിഃ ു 

അതോജാനീഹി രാമം ത്വം പരം ബൃഹ്മസനാതനം. 
സഃ-അവ൯, സര് വാന് വഃ.സര്വന്മാരായ നിങ്ങളെ, ഹനിഷ്യതി_ 
ഹനിക്കും, ഇത്ച് ഉക്ത്വാ_ എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് , മുനിഃ പ്രയയൌകമുനി 
പ്രയാണംലെയ്യൂ, അതഃ ത്വം. അതുകൊണ്ടു നീ, രാമംകരാമുന, സ 
നാതനം പരം ബ്ൃഹ്മജാനീഹി_ശാശ്വതമായ പരബ്ബഹ്മമായിടറി 
ത്താലും: 

ളി ൂ 
ആ രാമദേവന് നിങ്ങളെജയെല്ലാവരെയ്യം നശിപ്പിക്കുമെന്ന ലം 

1. 

ട് 1) ഞ്ഞിട്ട്' നാരദമുനി പോകയുംചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു്, ശ്രീരാമന് 
ന്നെന്നും നശിക്കാതെ ഏതു 
ന്നു” നീയറിഞ്ഞുകൊഠാംക. 

വ്വറ 

ഡ്മ) 
കാലത്തും നിലനിപ്ലുന്ന പരബ്ബഹ്മമാണെ 

റ] 00. തൃജവൈരം ഭജസ്വാദ്യ മായാമാനുഷവിഗ്ര 
ഭജതോ ഭക്തിഭാവേന പ്രസീദതി 

ഹം 

രഘു ത്തമഴ, 
അദ്യവൈരംത്യജംഇപ്പോഠം പെൈരത്തെ തൃജിച്ചാലും, മായാമാനുഷപി ഗുഹംകമായകൊണ്ടു മനുഷ്യശരീരത്തോടു ക്രുടിഷ അവനെ, ്ൂ ഭജസ്വംഭ ലും, ഭക്തിഭാവേനം ഭക്തിഭാവത്തോ 
് ി 

ടട ക്രടെ, ഭജതടംഭജിക്കനാ വസെറ നേരെ, ഘുത്തഃപ്രസിടതിംരഘുത്രേഷ്ഠന് പ്ലസാദിക്കു [ ം 5]. ല് 



1998 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

മരണം അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈയവസരത്തില് രാമന്െറ പേരിലു 
ളള വിരോധഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക. സ്വമായാശക്തികൊണ്ടു മാനു 
ഷരൂപത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമനെ ഭജിച്ചുകൊഴംക. പരമ 
പ്രേമഭാവത്തോടുക്രടെ ഭജിക്കുന്ന ഏതൊരുവനെഠ പേരിലും ശ്രീരാ 
മന് പ്രസാദിക്കും. 

67. ഭക്തിര്ജനിത്രീജ്ഞാനസ്യ ഭക്തി മോക്ഷപ്രദായിനീ 

ഭക്തിഹീനേന യല് കഞ്ചില് കൃതം സര്വമസല്സമം. 

ഭക്തിം. ഭക്തി; ഇഞാനസ്യജനിത്രീ_ ണഞാനത്തിനെറ ജനയിത്രിയാകു 

ന്നു. ഭക്തിം ഭക്തി, മോക്ഷപ്രദായിനീടമോക്ഷ ത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യു 

ന്നതാകുന്നു. ഭക്തിഹീനേനം ഭകതിയില്ലാത്തവനാല്, കൃതംയത്കി 
4) ഞ്ചിത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊന്നും, സര്വം അസത് സമംടഘല്ലാം 

അസത്തിന്നു തുല്യം. 

ഈശ്വരനായ രാമനിലുക്ള പരമപ്പേമലക്ഷണയായ ഭക്തി 

അദ്വൈതജ്ഞാനത്തെ ഉണ്ടാക്കിത്തി ക്കം, അതുകൊണ്ടു ഭക്തിതന്നെ 

മോക്ഷത്തെ നല്കുന്നതെന്നു പറയറം. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും 

രണ്ടല്ല, ഒന്നുതന്നെയെന്നുളള അനുഭവജ്ഞാനം മോക്ഷത്തിന്നു കാര 

ണം. ആ അനുഭവമുണ്ടാവാന് തക്കവിധം അന്തഃകരണം ശുദ്ധമാകേ 

ണമെങ്കില് ഭക്തിയുണ്ടാകേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിതന്നെ മോ 

ക്ഷത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നു പറത്തൊര്രിക്കുന്നത്. ഈശ്വരഭക്തിയി 

ല്ലാത്തവന് എന്തൊന്നു ചെയ്യാലും അതു മഴവയം നിഷ്ണുലം. സല്ഫ 

ലത്തെ ജനിപ്പിക്കുവാ൯ സമത്ഥമല്ലാത്ത കമ്മം ചെയ്യന്നതിനെക്കാഠം 

ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണധികം നല്ലതെന്നു സാരം. 

. 88. അവതാരാഃസുബഹവോ വിഷ്ണ്കോര്ല്ലിലാനുകാരിണഃ 

തേഷാംസഹസ്രസദശോ രാമോജ്ഞാനമയഭശിവഭ. 

പീലാനുകാരിണഭ- ലീലയെ അഭിനുഷിക്കുന്ന, വിഷ്ക്കോഃടവിഷ്ണുവിനെറ, 

അവതാരാഃ- അവതാരങ്ങംം, സുബഹവഃട അത്യന്തംബഹ്ൃക്ക൦ം, ഇഞാ 

നമയദശിവടരാമദംഓഞാനമുത്തിയും മംഗളാത്മകനുമായ രാമ൯, തേ 

ഷാം അവയുടെ, സഹസ്രസദൃശഃ-ആയിരത്തോടു തുല്യം. 

ലി ഴു) 

മത്സ്ൃക്രമ്മാദികളായ അനേകയോനികളില് 
അതാതു ലീലചകളെ 

) നെ 
അഭിനയിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനെറ അപതാരങ്ങംക്കററമില്ല. അങ്ങിനെയു 

റ | 

[ 

മൂള ആയിരം അവതാരത്തിന്നു തുല്യമാണ ഞ്ഞാനസ്വരൂപവും മംഗജ 

ലി 
[41 

ക൪വ൮ൃുധാധ- രാക്രാവൃതാരം. 
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69. രാമം ഭജന്തി നിപുണാ മനസാ വചസാനിശം 

അനായാസേന സംസാരം തീര്ത്വായാന്തി ഹരേഃ പദം. 

നിപൂണാട മനസാ വചസാ നീിപുണന്മാ൪ ലനന്തരഷാണ്ടും വചസ്സ 

കൊണ്ടും, അനിശം രാമം ഭജന്തി എപ്പോഴം രാമനെ ഭജിക്കുന്നു. അ 

നായാസേന സംസാരം തീര്ത്വാട കഷ്ടം ക്രടാതെ സംസാരത്തെത്തരി 

ചവിട്ട് , ഹരേഃ പദം യാന്തികഹരിയുടെ പാദത്തെ യാനം ചെയ്യുന്നു. 

കായ്യം സാധിപ്പാ൯ സമത്റന്മാരായ ആഭൂകം മനസ്സകൊണ്ടെ 

പ്പൊഴ്ം സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചം വാക്കുകൊണ്ടു നാമം ജപിച്ചും ശ്രീ 
ര 

രാമനെ ഭജിക്കുന്നു. അവര് പ്രയാസംക്രടാതെ സംസാരത്തെക്കടന്നു 

ശ്രീഹരിചരണാരവിന്ദത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

0. യേ രാമമേവ സതതം ഭവി ശൃുദ്ധസത്വാ 

ധ്യായന്തി തസ്യ ചരിതാനി പഠന്തി സന്തഃ 

മുക്താസ്ത ഏവ ഭപഭോശമഹാഹിപപാശൈഃ 

സീതാപതേഃ പദമനന്തസുഖം പ്രയാന്തി. 

ഭവിം ഭൂവില്, തതദ്ധസത്വാഭയേ സന്തഃ ത്ുദ്ധാന്തടകരണന്മാരായ യാ 
തൊരു സത്തുക്കഠം, രാമംഏവ ധ്യായന്തിടരാമനെത്തന്നെ ധ്യാനിക്കു 
നു, തസ്യചരിതാനി പഠന്തിട അവന്െറ ചരിതങ്ങളെ പഠിക്കുന്നു, ഭ 
വഭോഗമഹാഹിപാശൈഃ മുക്താഭതേ ഏവടസംസാരസു ഖ ദുഃഖമാകു 
ന്ന മഹാ സര്പപാശങ്ങളാല് മോചിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട്'” അവര്തന്നെ, 
സീതാപതേഃ-യീതാപതിയുടെ, അനന്തസുഖം, പദംപ്രയാന്തിട അ 
പരിച്ഛരിന്നസു ഖത്തോടുക്രടിയ പദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ഭജിക്കുന്നുവെന്നു പുര്വശ്ലോക 
ത്തില് പറഞ്ഞ ഭജനരീതിയെ വ്ൃയക്തമാക്കിക്കൊണ്ടു” പ്രകൃതത്തെ ൭ 
പസംഹരിക്കുന്നു:__യാതൊരു സജജനങ്ങറം കാമക്രോധാദി ദുഷ്ടഭാവ 
ങ്ങളാല് അതുഭധപ്പെടാതെ നിമ്മലമായിരിക്കുന്ന അന്തഭകരണവ്ൃത്തി 
കമളോടു ക്രടിയവരായിട്ട രാമനെത്തന്നെ നിരന്തരം മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാ 
നീക്കുകയും, വാക്കുകൊണ്ടു അവതാരചരിതങ്ങളെ കീത്തിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നുവോ, അവര് സംസാരത്തിലകപ്പെട്ടനുഭവിക്കേണ്ടതായ്യരുന്ന 
സുഖമുടഖങ്ങളാകുന്ന സര്പബന്ധത്തില്നിന്നു പേറി 
കാലകമ്മബാധയില്ലാത്തവരായിട്ട്: 
ച്ചവരായിട്ട് | 

ട്ട്വരായിട്ട്_ 
പരമാത്മ സാക്ഷാല്കാരം ലഭി 

അപ്പോം ജാനകിപ്രാണനാഥനും അപരി 
സ്വരൂപനുമായ ശ്രീരാമപാദാരവിന്ദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു 
നന്ദസ്വരൂപഭൂതന്മാരാകുന്നു. 

ചിന്ന സുഖ 
അവരും ആ 

[മ] 

ര്യ ത്തത് ജ്ഞാത്വാതദേവഭവതി?” അതി 
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നെ ബഷ്മത്തെ അറിഞ്ഞവര് അതായിട്ടുതന്നെ ഭവിക്കുന്നു, എന്ന ഉ 

പനിഷദ്വാക്യസാരത്തെ ഇവിടെ സ്ുഷ്ണമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭേകുത്യാമാമ 

ഭിജാനാതിയാവാ൯ യശ്ചാസ്മീതത്വതഭ. തതോമാംതത്വതോജഞാ 
ലം ത്വാവിശതേതദനന്തരം?” ആ ബൃഹ്മത്തെ അറിവാന് എളുപ്പമായ മാ 

രഗം ഭക്തിയാകുന്നു. ഭക്തികൊണ്ടു, ഭക്തന് എന്െറ സര്വാത്മഭാവ 

ത്തെ നന്നായറിയുന്നു. ഞാന് ആരാകുന്നു? എത വലിപ്പം__മാഹാ 
ത്മ്യം__ഉള്ളവനെന്നും അറിയുന്നു. ഇങ്ങിനെ ശരിയായിട്ടറിഞ്ഞവന് 

എന്നോടുക്രടെ__ബ്ഷ്മത്തോടുക്രടെ__ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു __കേവ 

ലനായി ഭവിക്കുന്നു എന്നു ഭഗവാനരുളിച്ചെയു സ്തൂതിയുടെ സാരത്തെ 

ഇങ്ങിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

ഇതി ശ്രീമദഭ്ധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാദേ 

യുദ്ധകാണ്ഡേ സഡ്ലൃമഃ സര്ഗ 

ത്തുഭം ഭവതും 

ഓം നമോഭഗവ്തേ 

ശ്രീരാമ ചന്ദ്രായ 
റം 

ശ്രീമദഭ്ധയാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

എട്ടാം സരഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉ വാച. 

1. കുംഭകര്ണവചര്ശ്രത്വാ ഭൂകടീവികടാനനഃ 

ദശഗ്മീപോജഗാദേദമാസനാമുല്പതന്നിവ 

ടം ള് വല്സ്സിനെ, ശ്രത്വാ- ത്രവി ചിട്ട, 

ഭകുടീവികടാനനഃ ദശഗ്ധീവഃം നിരാ ധി മുഖങ്ങ 

മോ രാവണന്, ആസനാല് ആസനത്തില് നിന്നു, ഉല്പ 

പം ന്ത ഫദംജഗാദടഇതു പറഞ്ഞു. 

കുംഭകദ്്റ്റന്െറ വാക്കു കേട്ടപ്പോഠം രാവണനന്െറ കോപം വ 

ദ്ധിച്ച, പുരികങ്ങളുടെ വികൃതരീതിയിലുള്ള ഇമുക്കങ്ങഥംകൊണ്ടു പത്തു 

ലില് ഒരുപോലെ ഭയങ്കരങ്ങളായ “ഭവിച്ച. ഇരുന്നേടത്തു നിന്നു് 

ആകാശത്തിലേക്കു ചാടുവാൻ ഭാവിക്കുന്ന മുള്ളില് പെട്ടെന്നെഴുനീറവ 

നിന്നിപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 
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സതൂശ്യത്വാമഹാരാജഃ കുംഭകര്ണസ്യഭാഷിതം 
് 

ദരകുടിംചൈവസം ചക്രേ ക്രദ്ധശ്ചേദമുവാചഹ 

മഹാരാജാവായ രാവണനാകട്ടെ കുംഭകര്ണനെറ വാക്കു കേ 

ടിടട് പുരികങ്ങളെ നന്നായി വലിച്ച് ചലിപ്പിച്ച് കോപിച്ചുംകൊണ്ടി 

ങ്ങിനെ പറഞ്ഞുവെന്നു വാല്പീകി പറഞ്ഞതിനെത്തന്നെ അനുവദിച്ച 

തല്ലാതെ യാതൊരു മാററവും അഭ്ധ്യാത്മരാമായണകത്താവു ചെയ്യി 

ട്ടില്ല. 

9. ത്വമാനീതോനമേ ഇഞാനബോധനായസുബുദ്ധിമാ൯ 

മയാകൃതം സമീകൃത്യ യുധ്യസ്വയദിരോചതേ 
നോര് ലല്ഗച്ചഛു, സുഷുപ്ലചൃത്ഥം നിദ്രാത്വാംബാധതേധുനാ. 

സുബുദ്ധിമാന് ത്വംഅതിശോഭനയായ ബുദ്ധിയോടുക്രടിയ നീ, മേ 

ഇഞാനബോധനായച എനിക്ക് മാനം ഉ പദേശിപ്പാനായ്യ്ൊണ്ട് 
ന ആനിതഃടതആനയിക്കപ്പെട്ടില്ല, യദിരോചതേ-രുചിക്കുന്നുവെങ്കില്, 

മയാകൃതം സമീകൃത്യ- എന്നാല് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ സമമാക്കീട്ട്, യു 

ധൃസ്വടയുഭധംചെയ്യാലും, നോചേല്.ം അല്ലെങ്കില്, സുഷ്പ്ലപ്ചത്ഥം ഉ 

റങ്ങുവാനായ്യ്ൊണ്ടു', ഗച്ഛ ടഗമിച്ചാലും, അധുനാട ഇപ്പോഠം, നിദ്രാ 

ത്വാം ബാധതെംനിദ്ര നിന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. 

“നീ മഹാബ്ുദ്ധിശാലി, എനിക്കു ജംമാനോപദേശം ചെയ്താന് 

യോഗ്യന്?” എന്ന വിചാരത്തോടുക്രടെയല്ല ഞാന് നിന്നെ വരുത്തി 
യിരിക്കുന്നതു്.. ഞാന് ചെയ്തും നീ ചെയ്തും ഒന്നുതന്നേ എന്ന സമ 
ഭാവത്തില് കല്തിയിഷ്ഠമുള്ളപക്ഷം യുദ്ധം ചെയ്യുക, അല്ലേങ്കില് ഉറ 

ങ്ങവാന് പോയികൊ൦ംക. ഇപ്പോഠം നീന്നെ നിദ്രയുപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടെ 
ന്നു തോന്നുന്നു. 

ഇവിടെയും വാല്ലീകിയെ അനുസരിച്ചുതന്നെയിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും 
താന് ലെയയതിനെ സമമായി കരുതുക “അല്ലെങ്കില് ഉറങ്ങുവാന് 
പോയ് കൊഠംക?? എന്ന വാക്കുകഠം രാവണനെറ അഭിമാനമിപ്പോഴുചം 
നശിച്ചിട്ടില്ലെന്നു കാണിക്കുന്നതിന്നു പകരം, വാല്ലീകി, രാവണന്നു കും 
ഭകര്ണനെറ പേരിലുളഃ ആദരബഹുമാനസ്സേഹത്തേയും, അഭിമാനം 
നശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നതിനേയും കാണിക്കുന്നുവെന്ന്” താഴെ കാണുന്ന 
വരിക൦ംകൊട്ടു സ്പൂഷ്്മാകുന്നുണ്ട്. 

*മാസ്പോഗുരുരിവാ ലായ്യഃ കിംഭവാനനുശാസ്സിമാം 
അലംതേവാക് ത്രമംകൃത്വാ കാലയുക്തംവിധീയതാം 
വിഭ്രമാച്ചിത്തമോഹാദ്വാ ബലവീയ്യോ്ഛ, യേണവാ 
അഭിപന്നമിദാനീം യദൃൃഥാതസ്പയ ളം 
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അസ്തി൯കാലേഹിയദ്യുക്തം തദിദാനീം വിധീയതാം 
സമാപനയമദ്ദോഷം വിക്രമേണ സമീകുരു 

യദിഖല്വസ്തസിതേസ്നേഹോ ഭ്രാതൃത്വം ചാവഗച്ഛുതി 
ന ൧൨൪൭ 

യദിവാകായ്യമേതത്തേ ഹൃദികായൃയതമംമതം 

സസുഹൃല്ലോവിപന്നാത്ഥം ദീനമഭ്യപപല്യതേ 

സബന്ധുയ്യോപനീതേഷു സാഹായ്യു്യായോപ്പകല്ലതേ. 

പൂജ്യനും മാതൃകാപുരുഷനുമായ ശഗുരുവെന്നപോലെ ഭവാന് 

എന്നെ എന്തിനായനുശാസിക്കുന്നു. വ്ൃത്ഥമായ ഉച്ചാരണപരിശ്രമം 

മതിയാക്കുക. സമയത്തിന്നു ചിതമായതിനെ പ്രവത്തിക്കുക. പരിഭ്രമം 

കൊണ്ടോ, മനസ്സ്ിന്നുണ്ടായ അവധാനക്കുറവുകൊണ്ടോ, ശക്തിയുടേ 

യും പരാകമത്തിനെറയും തമൂളിപ്പുകൊണ്ടോ ഇപ്പ്പോം എന്തൊരാ 

പത്തുവന്നണഞ്ഞിരിക്കുന്നു വോ അതിനെ വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടെന്തു 

ഫലം. ഈ സമയത്തില് യുക്തമായതു ചെയ്യുക. ഞാന് ഉണ്ടാക്കിത്തീ 

ത്ത ദോഷത്തെ നിന്െറ പരാക്രമം ഉപയോഗിച്ച് ശരിപ്പെടുത്തുക. 

നിണക്കു സ്നേഹമുണ്ടെങ്കില്, സഹോദരധമ്മമെന്താണെന്നു നീയറിയുന്നു 

ണ്ടെങ്കില് ഇപ്പോഠം വന്നുചേന്നിരിക്കുന്ന കായ്യം, വിവേകപൂര്വം ന 

നാക്കിത്തീക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ആന്തരമായി നിണക്കു 

ണ്ടൈങ്കില്, സമയോചിതം പ്രവത്തിക്കുക. ആപത്തിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 

വനെ ആര് കൈവെടിയാതിരിക്കുന്നുവോ അവനാണ് സുഹൃത്ത്. വ 

ഴിപിഴച്ചുബഭ്ധത്തില് ചാടിയവനെ ആര് സഹായിക്കുനുവോ അവ 

നാണു ബന്ധു??. അഹങ്കാരമില്ലായ്യ, സ്ന്റേഹാധിക്യം, ബഹുമാനം, മുത 

ലായ ഗുണങ്ങറം തികഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. രാവണനില് നിന്നു പുറ 

പ്പട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു പാല്ലീകി കാണിക്കുന്നു. രാമനെറ തത്വം ശരി 

യായറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും, ജ്യേഷ്ഠന്നുവേണ്ടി രാമനോടു യൃദ്ധത്തിലേപ്പെട്ട 

കുംഭകണ്ണുനെറ പ്രവത്തിയും സാഹോദയയത്തിന്െറ ലക്ഷണംതന്നെ 

യെന്നാണ് വാല്ലീകിയുറ പ്പിക്കുന്നത്. 

9, രാവണസ്യ വച$ ശ്രുത്വാ കുംഭകര്ണോ മഹാബലഃ 

രുഷ്ടോയ.മിതി വിജ്ഞായ രൂര്ണം യുദ്ധായ നിര്യയെൌ 

[ടി 

രാവണസ്വരാവണനെറ, വച ശ്ുത്വാ-വചസ്സിനെ ശ്രവിചിട്ട് , 

അയം അഷ്ക്ഃടഇവന് കോപിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇതി വിജ്ഞായ - എന്നറി 

ഞതിട്ട് , മഹാബല കംഭകര്ണഃംമഹാബലവാനായ കുംഭകര്ണന്, 

യുദ്ധായ യുദ്ധത്തിന്നായ്യോണ്ട് , തൂര്ണംയയൌട്
ടവേഗം യാനംമെല്ല' 
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രാവണനെറഠ വാക്കുകേട്ട മഹാബലശാലിയായ കുംഭകര്ണന് 

രാവണന് കോപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞു വേഗം യുഭ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങി 

പൂരഠപ്പെട്ട്. 
4. സ ലംഘയിത്വാ പ്രാകാരം മഹാപര്വതസന്നിഭഭ 

നിയ്യയൌ നഗരാല് തൂര്ണം ഭീഷയന് ഹരിസൈനികാന് 

മഹാപര്വതസന്നിഭഃ സഃംമഹത്തായ പര്വതത്തിന്നു തൂല്യയനായ 

അവന്, പ്രാകാരം മതിലിനെ, ലംഘയിത്വാടഅതിക്ര മിച്ചിട്ടു, ഹരി 

സൈനികാന്- വാനരസൈസന്പയത്തിലുള്ളവരെ, ഭിഷയന്൯ംഭയപ്പെടുത്തു 

ന്നവനായിട്ടു്, നഗരാത് ട പട്ടണത്തില് നിന്നു, തൂർണം നിയ്ക്കുയൌ- 

വേഗം നിയ്ക്യാണംചെയ്യൂ. 

വന്മലപോലെയിരിക്കുന്ന കുംഭകര്ണന് മതിലിനെ ചാടിക്കട 
ന് വാനരസൈസ്മൃത്തിലുകൂൂവരെ ഭയപ്പെടു ത്തിക്കൊണ്ടു' പട്ടണത്തി 

നുകൂടില്നിന്നു വേഗം പുറത്തേക്കു വന്നു. 

5. സ നനാദ മഹാനാദം സമദ്രമഭിനാദയന് 

വാനരാന്൯ കാലയാമാസ ബാഹുഭ്യാം ഭക്ഷയന് രുഷാ 
സട സമുദ്രം അഭിനാദയന്ം അവന് സമുദ്രത്തെ അധികം ശബ്ലിപ്പിക്കു 

ന്നവനായിട്ട് , മഹാനാദംട മഹത്തായ നാദത്തെ, നനാദടനദിച്ച, 
ബാഫഹൃഭ്യാം ടരണ്ടു കൈക€ംകൊണ്ട് , വാനരാ൯ട വാനരന്മാരെ, കാല 

യാമാസ-പീഡിച്ചു, ഷാ ഭക്ഷയന്കോപത്തോടുക്ൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്ന 
വനായിരുന്നു. : 

കുംഭകര്ണന അത്ചച്ചമായലറിയ ശബ്ദുത്തിന്െറ പ്രതിഘാത 
ത്താല് സമുദ്രത്തിലെ ശബ്ദം അധികരിച്ചു. വാനരന്മാരെ രണ്ടു കൈ 
ക€ംകൊണ്ടും വാരിയെടുത്തു” കോപത്തോടുക്രടെ ഭക്ഷിച്ച. 

“ബാഹുഭ്യാം വാനരാന്൯ സര്വാന്൯ ആകൃഷ്യ.ച മഹാബലട 
ഭക്ഷയാമാസ സംക്രുദ്ധോ ഗരുഡ പന്നഗാനിപ്? 

രണ്ട കൈകഠംകൊണ്ടും വാനരന്മാരെ പിടിച്ചുവലിച്ച് ക്രദധനും 
മഹാബലവാനുമായ കുംഭകര്ണന് ഗരുഡന് പാമ്പുകളെ യെന്നപോ 
ലെ ഭക്ഷിച്ചു, എന്നു വര്ണിച്ചിരിക്കുന്ന വാല്പിീകി കുംഭകര്ണനന്െറ വാ 
ടെ ലഘുതയെ ഗരുഡോപമകൊണ്ട് സുഷ്ടമാക്കിയി 

0. കുംഭകര്ണം തദാ ദൃഷ്ട്വാ സപക്ഷമിവ പര്വതം 
മുരൂവുര വാനരാ£ സര്വേ കാലാന്തകമിവാഖിലാം 

കാലാന്തകം 9 4 20 പവകകാലമനെപ്പ്ോോലെയും അന്തക്കനപ്പോലെയും, സപ്പ 
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ക്ഷം പര്വതം ഇവംപക്ഷത്തോടുക്രടിയ പര്വതംപോലെയുമിരിക്കു 

ന്ന, കുംഭകര്ണംടകുംഭകര്ണനെ, തദാ ദൂഷ്ടവാടഅപ്പോഠം കണ്ടിട്ടു്, 

അഖിലാട സര്വേ വാനരാഃം അഖിലന്മാരായ സര്വവാനരന്മാരും, 

മുദരവുഭട പാഞ്ഞു. 

ലോകമെല്ലാം സംഹരിപ്പാനൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാലനെപ്പ്യോ 

ലെയും, അന്തകനെപ്പപോലെയും, ചിറകുള്ള പര്വതമെന്നപോലെയും, 

ഭയകങ്കരനും ഭീമഗാതരനുമായ കുംഭകര്ണനെ അപ്പോഠംക്കണ്ട വാനര 

ന്മാരെല്ലാം ഒന്നുപോലും ബാക്കിനില്ല്ലാതെ പാഞ്ഞോടി. 

ഈ ഘട്ടത്തില് വാനരന്മാരുടെ കൌശലത്തേയും ധീരതയേയും 

പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന കവികലാദ്യനായ വാല്ലികിയുടെ ഒരു പ്പം എതു 

മനോഹരമായിരിക്കുന്നുവെന്നു കാണേണ്ടതാണ് . 

“പ്രക്ഷിപ്ലാഭകുംഭകര്ണേന വക് ത്രേപാതാലസന്നിഭേ 

നാസാപൂടാഭ്യാംനിഷ്ക്രേതുഭ കര്ണാഭ്യാംചൈവവാനരാഭ.” 

കുംഭകര്ണന് പാതാളതുല്യമായ തന്െറ മുഖാന്തഭാഗത്തിലെ 

ക്കെടുത്തിട്ട വാനരന്മാര് കുംഭകര്ണനെറ നാസാദ്ധാരങ്ങളില്ക്രടെയും 

കര്ണദ്ധാരങ്ങളില്ക്രടെയും പുഠത്തേക്കുതന്നെ ചാടിവീണുവെന്ന വ 

൪ണനുകൊണ്ട്” കുംഭക൪ണനെറ ശരിരവിപുലതയെ ഭംഗിയില് സ്സുഷ്ട 

മാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

7. ഭ്രമന്തംഹരിവാഹിന്യാം മുമഗരേണമഹാബലം 

കാലയന്തംഹരീ൯വേഗാല് ഭക്ഷയന്തം സമന്തതഃ. 

39. ചൂര്ണയന്തം മുല്ഗരേണ പാണിപാദൈരനേകധാ 

കുംഭകര്ണംതദാദൂഷ്ടവാ ഗദാപാണി൪വിഭീഷണ. 

9. നനാമചരണൌതസ്ൃയ ദ്രാതുര്ജ്യേഷ്ഠസ്യബുഭ്ധിമാന് 

വിഭീഷണോഹം ഭരാതര്മേദയാംകുരു മഹാമതേ! 

ഹരിവാഹിന്യാംടവാനരസേനയില്, ഭൂമന്തംടസഞ്ചരിക്കുന്നവനും, മ 

ഹാബലം-മഹാസൈന്യത്തെ, മുല്ഗരേണടമുല്ഗരത്താല്, കാലയ 

ന്തം-നശിപ്പിക്കുന്നവനും, സമന്തതഭടനാലുഭാഗത്തും, വേഗാല് ഹരീ൯ 

ഭക്ഷയന്തംവേഗത്തില് വാനരന്മാരെ ഭക്ഷിക്കുന്നവനും, മുല്ഗരേണട , 

മുതഗരംകൊണ്ടുമ്യ പാണിപാദൈഃ-കൈകംംകൊണ്ടും 
കാലുകംകൊ 

ണ്ടും, അനേകധാച്ുർണയന്തംടഅനേകവിധത്തില് പൊടിപൊടിയാ 

ക്ഭന്നവനുമായ, കംഭകര്ണംംകുംഭകരണനെ, ഗദാപാണ്ടിഭബുദ്ധിമാ൯ 

ചിഭീണഭഗദ കയിലുള്ള ബുഭ്ധിമാനായ വിഭീഷണന്, തദാഭൂഷ്ടപാട 

തപ്പോം ദശിച്ചിട്ടു, തസ്യമ്യേഷ്ടസ്യദ്രാ2ടആ ജ്യേഷ്ദ്രാതാവിമന്റ, 



1102 
വ്ലിട്ടിം സഗ്ദ്ം: 

മേനമിച്ചം ഭാതഭവിഭിഷണഃ അഹ 
ചരണണ്ൌട പാദങ്ങളെ,. നനാമ്- ലും 

് റ 

അല്ലെയോ ജ്യേഷ്! വിഭീഷണന് ഞാന്, മഹാമതേടഹേ മഹാബു 

ച 
[ 

ദ്ധിശാലിന്, മേ ദയാംകുരു-എനെറ പേരില് ദയചെയ്യാലും. 

വാനരസേനയില് ചുഠറിത്തിരിഞ്ഞുംം മഹാസൈന്യത്തെ മുല്ഗ 

രമെന്ന ആയ്യധംകൊണ്ടു നശിപ്പിച്ചും, നാലുഭാഗത്തുനിന്നും ല് 
റു 1 

ത്തില് വാനരന്മാരെ വാരിയെടുത്തു ഭക്ഷിച്ചും. മുല്ഗരംകൊണ്ടടിച്ചുംം 

കൈകംംകൊട്ടെമര്ത്തും, കാലുകഠംകൊണ്ടു ചവുട്ടിച്ചതച്ചും, അനേക 
ര] 

വിധത്തില്. വാനരന്മാരെ പൊടിയാക്കിയുംകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന കും 
ത] 

ഭകര്ണനെക്കണ്ടപ്പോഠം ഗദാപാണിയും, ബുദ്ധിമാനുമായ വിഭി 
ി രു ലി €% 

ഷണന്, മജ്യേഷ്ഠര്രാതാവായ അവനെറ പാദങ്ങളെ നമസ്ത്ൂരി ച്ചു. “ഹേ 

ജേഷ്ടഭ്രാതാവേ! വിഭീഷണനായ ഞാനിതാ നമസ്ൃരിക്കുന്നു. ഹേമ 
് 35 

ഹാ ബുദ്ധിശാലി൯! എനെറ പേരില് ദയയുണ്ടായിരിക്കേണമേ എ 

ം $ ന്ന ച്ചാ ന്നപേക്ഷിച്ചു. ഏതവസ്ഥയിലും ജ്യേഷ്ഠനെ മാനിക്കേണ്ടതാനൈന്നുകൂഃ 

സദാചാരത്തെ കുംഭകര്ണന് പ്രവൃത്തിച്ചു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

10. രാവണസ്ത്ര മയാദ്രാതര്ബഹുധാ പരിബോധിതഃ 

സീതാം ദേഹീതി രാമായ രാമഃ സാക്ഷാല് ജനാദ്ൂദനഃ 

11. ന ശുണോതിചമാം ഹന്തും ഖഡ് ഗമുദ്യമ്യചോക്തവാന് 

ധിക്ത്വാം ഗച്ഛതി മാം ഹത്വാ പദാ പാപിഭിരാവൃതഭ 

19. ചതൂര്ഭിര്മന്ത്രിഭിഃ സാഭ്രാം രാമം ശരണമാഗതട 

ഭ്രാതഭഹേ ജേഷ്ഠ, രാവണഭ തുടരാവണനാകട്ടെ, മയാടഎന്നാല്, 

ബഹുധാ പരിബോധിതഃ- ബഹുവിധത്തില് ആദരപൂര്വം ഉണത്തി 
ക്കപ്പെട്ടു, രാമായ ടരാമന്ന്', സീതാം ദേഹിടസീിതയെ നല്കിയാലും, 
രാമഃ സാക്ഷാല് ജനാദ്ദനഃംരാമന് സാക്ഷാല് വിഷ്ണുവാകുന്നു, ഇതി 

ലി ര റു എന്നു്, ന ശ്രുണോതിടകേഠംക്കുന്നില്ല, ഖഡ്ഗം ഉല്യമ്യ-വാഠം ഉയ 
൭൫൨൧ ടു 

ത്തീട്ടു ം ഉകതവാന്ംപറഞ്ഞു, ഗച്ഛ ഇതിടഗമിച്ചാലുമെന്നു പറഞ്ഞും, 
പാപിഭി€ ആവൃതഃം-പാപികളാല് ചൃററപ്പെട്ട അവന്, പദാ മാം ഹ 
ത്വാംപാദം കൊണ്ടെന്നെ ഹനിച്ചും, ത്വാം ധിക് ഇതിട നിന്നെ ധിക്ക 
രിക്കുന്നേന് എന്നുപറഞ്ഞു, ചതുര്ഭിടഃ മന്ത്രിഭിഃ സാദ്ധം_ നാല മന്രര। 
മാരോടുക്രടെ, രാമം ശരണം ആഗതഴടരാമനെ ശരണം പ്രാപിച്ച. ക 

ടു യ 8 ് .ട. അല്ലയോ ജേഷ്ഠ! ഞാന് രാവണനോട് സാദരം പലവിധത്ു 
ലും പറഞ്ഞുനോക്കി. “സീ ്് ം സ്വതയെ രാമുന്നു നല്കുക. രാമ൯ സാക്ഷാല് 
മഹാവിഷ്ണു വാകുന്ന? എന്നു പറടത്തതികന ടി മ ഗി പാര്രിമുത്൭ .ശേക്കിപ്ലെന്നു മാതമല്ല, റു 

നം 



11 04. അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

പികളോടുക്രടെയിരിക്കുന്ന രാവണന് വാഠം ഉയത്തീക്കൊണ്ട് “നിന്നെ 

ഞാന് തള്ളിയിരിക്കുന്നു, പോയ്യ്്ലോഠം ക. എന്നു പറഞ്ഞു” കാല്കൊ 
[ടി ണ്ടു ചവുട്ടിപ്പഠത്താക്കിയതിനാല് നാലു മന്ദ്രിമാരോടുക്രടെ ഞാന് രാ 

മനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കയാകുന്നു. 
ടി തച്ഛു ൨ത്വാകുംഭക൪രണോപിജ്ഞാത്വാ ഭ്രാതരമാഗതം 

19. സമാലിംഗ്യാഹവത്സ! ത്വംജിവരാമപദാശ്രയഃ 

കുലസംരക്ഷണാത്ഥായ രാക്ഷസാനാം ഹീതായ.ല. 

14. മഹാഭാഗവതോസിത്വം പുരാമേനാരദാച്ഛു, ൨തം 

ഗച്ഛ താത!മയേദാനീം ദൃശ്യതേനചകിഞ്ചന. 

15. മദീയോവാപരോവാപി മദമത്തവിലോചനഭഃ 

ഇത്ുക്തോശ്രമുഖോദ്ാതുശ്ചരണാവഭിവന്്യസഃ 

16. രാമപാശ്വമുപാഗത്ൃ ചിന്താപരളഉ പസ്ഥിതഃ. 

കംഭകര്ണഃഅപി-കുംഭകര്ണനും, തത് ശ്രത്വാ_ അതിനെ ശ്രവിച്ചി 

ട് ഭാതരം ആഗതം ഇഞാത്വാട ദ്രാതാവിനെ ആഗതനായറിഞ്ഞിട്ടു', 

സമാലിംഗ്യടനന്നായാലിംഗനം ചെയ്യിട്ടു്, ആഹ പറഞ്ഞു, വത്സ! 

ത്വം_ഹേബാല! നീ, രാമപദാശ്രയഃടരാമനെറ പാദങ്ങളെ ആശ്ര 

യിച്ചവനായിട്ട്, കലസംരക്ഷണായടകുലത്തിന്െറ സംരക്ഷണത്തി 

ന്നും, രാക്ഷസാനാംകരാക്ഷസന്മാരുടെ, ഹിതായ ല - ഹിതത്തിന്നു മാ 

യിട്ട്, ജിവ ജീവിച്ചാലും, ത്വം2ഹാ ദാഗവതഃ അസിനിീ മഹാനാ 

യ ഭഗവതല്ഭക്തനാകുന്നു, മേപുരാ നാരദാത് ശതം - എന്നാല് പണ്ടു് 

നാരദനില്നിന്നു ത്രവിക്കപ്പെട്ട് , താത! ഗച്ഛ, വത്സ! ഗമിച്ചുകൊഠം 
[പ] ഴ് 

കം ഇദാനീംമയാം-ഇപ്പോറം എന്നാല്, മഭീയഃവാ അപരഃവാഅപിട 
ടി 

എന്നെ സംബന്ധിച്ചവനോ അന്നോ എന്ന, കിംചനനദൃശ്ൃതെട 

ഒന്നും ദശിക്കപ്പെടുന്നില്ല, മദമത്തപിലോചനട_മദത്താല് മതിമറന്ന 
൨ 

കണ്ണുകളോടു' ക്രടിയവനായിരിക്കുന്നു, ഇതിഉക്തഃ സഃ ഇപ്രകാരം പറ 

ടിയവ 
യപ്പെട്ട അവനു, അശുമുഖഃ- അശ്രലോടുക്രടിയ മുഖത്തോടുക്ര 

ര്യ 

ണയ താഭിവന്ധ്യം ദ്രാതാവിനെറ ചരണങ്ങളെ അ 
നായിട്ട് ; ഭരാതുഭചര൭ 

പാര്വത്തെ, ഉപാഗത്ൃടപ്രാ 
ഭിവന്ദിച്ചിട്ടു', രാമപാശ്വംരാമനന്െറ . 

പിച്ചിട്ട്, ചിന്താപാരഃ ഉ പസ്ഥിതഃ ചിന്താശീലനായിരുന്നു. 
ടി ൽ വ] 

പി്ടിഷണന് പാഠഞ്ഞേതു കേട്ട കുംഭകര്ണന, സഹോദരനു ൩ 

ന്നതായറിഞ്ഞു് സ്നറേഹപൂര്വമാലിംഗനം ചെയ്യി 
മീപത്തു വന്നിരിക്കു 

രിന പറഞ്ഞു:__വത്സ! നീ രാമു പ്പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്ര 
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യിച്ചുകൊണ്ടു, നമ്മുടെ വംശത്തെ സംരക്ഷി പ്പാനും, രാക്ഷസന്മാര്ഴ 

നന്മലെയ്ത്ാനുമായി ചിരകാലം ജീവിച്ച് രുന്നാലും. നീ മഹാ ഭഗവല് 

ഭക്തനാണെന്ന്” ശ്രീനാരദമുനി പറഞ്ഞു” ഞാന് പണ്ടുതന്നെ അറി 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹേ വത്സ! നീയിപ്പോഠം പോയികൊറംക. എനെറ ക 

ണ്ണുകളിപ്പോം ശരിക്കല്ല. മദ്യലഹരി എന്നെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ട 

ണ്ട്. സ്വന്തം ജനമോ ശര്ൂപോ എന്നൊന്നും ഞാനിപ്പോറം തിരിച്ചറി 

യുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു നിന്നെയും ഞാന് മ പദ്രവിച്ചുമ വെന്നുവരാം. 

നില്ലേപണ്ട പോയ്യ്യ്ലോഠംക.?” ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞതു കേട്ട വിഭീഷണന് 

കണ്ണിയൊലിപ്പിച്ചകൊജ്ട് ജ്യേഷ്ഠനന്െറ പാദങ്ങളില് വീണു നമസ്തരി 

ച്ച് ശ്രീരാമസന്നിധിയില് ചെന്നു ചിന്താപരവശനായിരുന്നു. കുംഭ 

ക൪രണനെറ ആസന്നമരണമോത്തു ചിന്താപരവശനായിരുന്നുവെന്നു 

സാരം. സ്വജനനാശം അസപഹൃരഃഖനകം തന്നെ. 

യുദ്ധാവസരത്തില് വിഭീഷണകു ംഭകര്ണസംവാദം വാല്പികി പ 

റഞ്ഞിട്ടില്ല. കുംഭകര്ണന്നും സുഗ്രീവന്നും തമ്മിലൊരു യുദ്ധം നടന്ന 

തായിട്ടു വാല്പികി പറയുന്നുണ്ട്. അതില് കുംഭകര്ണന് സുഗ്രീവനെ 

പിടിച്ചു ലങ്കയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയ അവസരത്തില് സുഗ്രീവന് കും 

ഭക൪ണനെറേ മൂക്കും കാതുകളും അപഹരിച്ചതായിട്ടു വാല്ലികി പറയു 

ന്നഭാഗം കൌതുകാവഹമായിരിക്കുന്നു:_ . 

തതഭകരാഗ്രൈഃ സഹസോദ്ധ്വമേത്ൃ 

രാജാഹരിണാമമരേന്ദ്രശത്രോഃ 

ചകത്തകര്ണൌ ദശനൈശ്ചനാസാം 

ദദാരപാശ്വേഷുച കുംഭക൪ണം. 

സകുംഭകരണോഹൃതകര്ണനാസോ 

ഭശംനദ൯വേദനയാദ്ദിതശ്ച 

രോഷാഭിഭൂതോരുധിരോക്ഷിതശ്ച 

സുഗ്രിവമാവിധ്യപിപേഷഭൂമൌ 

സഭൂതലേന്ൃസ്ുകപിപ്രവീരഃ 

സുരാരിഭിസ്കൈരഭിഹമ്യമാനടഃ 

മഗാമവേഗാല് വിയദഭയപേത്യ 
പുനശ്ചരാമം സഹസാജഗാമ 

ക൪ണനാസാവിഹീനസ്ത കംഭകര്ണോമഹാബലഃ 
രരാജശോണി ശോബ തോല്സെമെ ക൪ഗിരിഃ പ്രസവണൈരിവ, 
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കുംഭകര്ണനെറ പിടുത്തത്തില് നിന്നു കുതറിച്ചാടിയുടനെ മേ 

ല്ലോട്ടുയന്ന സുഗ്ഗീവ൯ കൈനഖങ്ങ0ംകൊണ്ട്' കും ഭകര്ണനെറ കാതു 

കളെ മുറിച്ചെടുത്തു, പല്ലകഠംകൊണ്ടു മൂക്കും കടിച്ചുപഠിച്ചു. വരിപ്പകൂള 

കളില് മാന്തി മുറിപ്പെടുത്തിപ്പിളന്നുകളുഞ്ഞു. കാതുകളും മൃക്കുമില്ലാതാ 

യിത്തീന്ന കുംഭകര്ണന് വേദന സഹിക്കവയ്യാതെ നിലവിളിച്ചും 

ടുഃഖിച്ചം കോപ്മധികരിച്ചും ശരിരത്തില് രക്തം ഒലിച്ചുംകൊണ്ടു 

സുഗ്രീവനെ പിടിച്ചു ചുഴററി ഭൂമിയില് വീ്ി. രാക്ഷസന്മാർ സംഘം 

ചേന്നുപദ്രവിപ്പാ൯ തുടങ്ങി. ഭൂമിയില് വീണ സുഗ്രീവന് അതിവേഗ 

ത്തില് ആകാശമാര്ഗത്തില്ക്രടെ രാമസമീപത്തു വന്നുചേന്ന. മൂക്കും 

കാതുകളും മുറിഞ്ഞുപോയതിനാല് അനവരതം ശരീരത്തില് കൂടെ 

രക്തമൊഴകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാബലവാനായ കുംഭകര്ണന് ശി 

ഖരത്തില് നിന്നൊഴുകുന്ന നദിക൦ംകൊണ്ട പരവതമെന്നപോലെ 

ശോഭിച്ചു. 

കുംഭക൪ണോപിഹസ്പാഭ്യാം പാദാഭ്യാം പേഷയന്ഹരീന് 

17. ച ചാരവാനരീംസേനാം കാലയന്ഗന്ധഹസ്തിവത്. 

കുംഭക൪ണഃ അപിംകുംഭകര്ണനും, ഹനസ്ലാഭ്യാം പാദാഭ്യാംടരണ്ടു 

മകൈകഠംകൊണ്ടും പാദങ്ങംകൊണ്ടും, ഹരീന് പേഷയ൯വാനരന്മാ 

രെ നശിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ടു, വാനരീംസേനാം-വാനരസൈന്യത്തെ, 

കാലയന്- സംഹരിക്കുന്നവനായിട്ടു, ഗന്ധഹസ്തിവത്' ച ലാരകമത്ത 

ഗജമെന്നപോലെ ചരിച്ചു. 

കുംഭകര്ണന് രണ്ടു കൈക€ംകൊണ്ടും കാല്കഠംകൊണ്ടും വാന 

രന്മാരെ തെക്കിയും ചവിട്ടിയും തകത്തുംകൊണ്ട്' വാനരസൈസ്പത്തെ 

സംഹരിക്കുന്നവനായിട്ട്' മദിച്ച ഗജമെന്നപോലെ സഞ്ചരിച്ച. 

ഏതൊരു ഗജത്തിനെറ മദജലഗന്ധം അറിഞ്ഞാല് മറ൨ ഗജ 

ങ്ങഠം പാഞ്ഞോടിപ്പോകുമോ ആവിധമിരിക്കുന്ന മത്തഗജത്തിന്നു ഗ 

ന്ധഹസ്തിയെന്നു പേര. 

ദൃഷ്ണ്വാതം രാഘവ ക്രുദ്ധോ വായവ്യ്യം ശസ്തുമാദരാല് 

19. ചിക്ഷേപകുംഭകര്ണായ തേനചിച്ചേ,ദരക്ഷസഃ 

സമുല്ഗരംദക്ഷഹസ്തം തേനഘോരം നനാദസഃ. 

തം ദൂ്്വാ- അവനെ ദശിച്ചിട്ടു്, ക്രൂധഃ രാഘവ ക്രോധിച്ച രാമന്, 

ആദരാല് ആ ദരപൃ൪വം, വായവ്യം ശസ്ത്രംടവായവ്യമായ ശസ്തരത്തെ, 

കം ഭകര്ണായ_കുംഭകര്ണനന്െറ നേക്ക്, ചിക്ഷേപടക്ഷേപണം 
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ചെയ, തെനംഅതുകൊണ്ട്', രക്ഷസഃരാകഷസനെറ, സമുല്ഗ 

രം ദക്ഷഹസ്ൂംമുല്ഗരത്തോടുക്രടിയ ദക്ഷിണഹസ്തത്തെ, ചിച്ചേ ദ 

ഛേദിച്ച, തേന- അതുകൊണ്ടു, സഃ_അവന്ം, ഘോരം നനാദംഘോര 

മാകുംവണ്ണും നദിച്ച. 
വാനരന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്ന കുംഭകരണനെക്കണ്ടു കോപിച്ചു രാ 

മന്, ആദരപൃര൪വം വായവ്യയാസ്രുമന്ത്രത്താല് അഭിമന്ത്രിക്കപ്പെട്ട ശര 

ത്തെ, കുംഭക൪ണനെറ നേക്ട വിട്ടു. ആ ശരത്താല്, മുല്ഗരം പിടി 

ച്ചിരിക്കുന്ന കുംഭകര്ണനെറ വലത്തുകൈ മുറ്ച്ചുവീ,്ി. അതുനിമ 

ത്തം അവന് ഭയങ്കരമായലറി. 

10. സഹസ്പുഃ പതിതോഭൂമാവനേകാന് മദ്ദയന്കപീിന് 

പയ്യയന്തമാശ്രിതാഭ സര്വേ വാനരാഃ ഭനവേപിതാ$ 

20. രാമരാക്ഷസയോയ്ുദ്ധം പശ്ചയന്തഃ പയ്യുവസ്ഥിതാഃ 

സഃ ഹസ്ലഃആ കൈ, അനേകാന് കപീന്ം അനേകം കപികളെ, മദ്ദ 
യന് മദ്ദിച്ചംകൊണ്ടു', ഭൂമൌപതിതഃടഭൂമിയില് വീണു, ഭയവേപി 
താഃടഭയത്താല് വിറക്കുന്ന, സര്വേ വാനരാഭസര്വന്മാരായ വാനര 
ന്മാര്, പയ്യന്തം ആശ്രിതാഃ-അററത്തെ പ്രാപിച്ചവരായിട്ടു്, രാമരാക്ഷ 
സയോ യദ്ധംടരാമന്െറയ്യം രാക്ഷസനെറയ്യം യുദ്ധത്തെ, പശ്യന്തഃ 
നോക്കുന്ന വരായിട്ട് , പയ്യവസ്ഥിതാഃനാലുഭാഗത്തും നിന്നു. 

മുറിക്കപ്പെട്ട വലത്തുകൈ ഭൂമിയില് വീണപ്പോ൦ം അതിന്നടിയില് 
അകപ്പെട്ട അനേകം വാനരന്മാക്ക്' പീഡയുണ്ടായി. ഭയപ്പെട്ട വിറ 
ക്കുന്ന സകല് വാനരന്മാരും യുദ്ധമഭധ്യസ്ഥലത്തെയുപേക്ഷിച്ച്” അതി 
ദൂരെ മാറി, ശ്രീരാമന്െറയും കുംഭകര്ണനെറയും യുദ്ധം നോക്കിനിന്നു. 
ഇടത്തുകൈ മുറിഞ്ഞു വീഴുന്നതായാല് വീണ്ടും ഉപദ്രവം നേരിട്ടമെന്ന 
വിചാരത്താല് വാനരന്മാര് മൂരെപ്പോയിനിന്നുവെന്നു സാരം. 

വോയവ്യമാഹുയ തതോ മഹാസ്ത്രം 

രാമഃ പ്രചിക്ഷേപ നിശാചരായ 
സമുല്ഗരം തേന ജഹാര ബാഡ്ും 

സക്ൃത്തബാഹുസ്തുമുലം നനാദ.?* 
അനന്തരം രാമന് വായവ്യ്യാസ്തുത്തെ രാക്ഷസനെറ നേക്ട പിട. 

മുല്ഗരസഹിതമായ കയ്യിനെ മുറിച്ച. മുറിക്കപ്പെട്ട . കയ്യോടുക്രടിയ 
അവന് ഭയങ്കരമായലറി എന്നുതന്നെ വാല്ലീകിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

വാനരന്മാര് പ്യ്യയന്ത: ് 
പ്യയന്തത്തെ പ്രാപിച്ചുവെന്നതും വാല്വീകിയെ അനു 

സരിച്ചുതന്നെയിരിക്കുന്നു. 
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തേ വാനരാഃ ഭഗ്നബലാവശേഷാഃ 

പയ്യുന്ത മാശ്രിതൃ ഭയാവസന്നാഃ 

പ്രവേപിതാംഗാഭദൃത്രഃ സുഷോരം 

നരേന്ദ്രരക്ഷോധിപസന്നിപാതം.?? 

കുംഭകര്ണനാല് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സൈന്യത്തില് അവശേഷി 

ച്ച വാനരന്മാര് ഭയപ്പെട്ടു തളന്നവരായി വിറച്ചംകൊണ്ട് മൂരെച്ചെന്ന് 
ലി പ റ 

രാമനന്െറയും കുംഭകര്ണനെറയും യുദ്ധം നോക്കിനിന്നുവെന്ന്' പാല്ലീ 

കി വലനം. 

കും ഭകര്ണശ് ഛിന്നഹസ്തുഃ ശാലമുദ്യമ്യ വേഗത 

ഉ], സമരേ രാഘവം ഹന്തും ദുദ്രാവതമഥാച്ചിനത് 

ശാലേന സഹിതം വാമഹസ്തമൈന്ദ്രേണ രാഘവ 

ഛിന്നഹസ്തഃ_ ഛേദിക്കപ്പെട്ട ഏക ഹസ്തൃത്തോടുക്രൂടിയ, കുംഭകര്ണം 

കുംഭകര്ണന്, ശാലംസാലത്തെ, ഉല്ലമ്യട ഉ യത്തിട്ടു്, സമരേംസമര 

ത്തില്, രാഘവം ഹത്തുംടരാമനെ ഹനിപ്പാനായ്യ്ക്ോണ്ടു , വേഗത ദു 

ദ്രാവ_ വേഗത്തില് പാഞ്ഞു, ശാലേന സഹിതം സാലത്തോടു കൂടിയ, 

തം വാമഹസ്മും-ആ വാമഹനസ്ത്ൃത്തെ, രാഘവടടരാമന്, അഥംഅന 

ന്തരം, ഐന്ദ്രേണടഇന്ദ്രാസ്ത്ൃത്താല്, അഛിനത് ഛേദിച്ചു. 

ഒരു കൈ മുറിഞ്ഞുവീണപ്പോഠം, മറേറ കൈകൊണ്ടു” സാലവ്യ 

ക്ഷ മാകുന്ന ആയുധത്തെ ഉയത്തിപ്പിടിച്ചും കൊണ്ടു യുദ്ധത്തില് രാമ 

നെ വധിപ്പാന് കുംഭകര്ണന് വേഗത്തില് പാഞ്ഞുവനു. അനന്തരം 

രാമ൯ം സാലസഹിതമായ ഇടത്തുകയ്യിനെ ഇന്്രാസ്തുംകൊണ്ടു മുറിച്ച. 

&സതസ്യ ബാഹും സഹശാലവ്യക്ഷം 

സമുദ്യയതം പന്നഗഭോഗകല്ലം 

ഇന്ദ്രാസ്തരയക്തേന ജഹാര രാമോ 

ബാണേന വജ്കാശനിസന്നിഭേന.”” 

സാലവ്യ ഷേത്തോടുക്രടിയതും സര്പശരീരമെന്നപ്പോലെ നീണ്ടു 

മിരിക്കുന്ന കുംഭക൪ണറെറ ഉയത്തിയ ആ കയ്യിനെ വജ്കാശനി തു 
ി 

4 

ല്യ്യമായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രാസ്ത്ൂ മന്ത്രം അഭിമന്ത്രിക്കപ്പെട്ട ശരത്താല് രാമന 

മുറിച്ചുവെന്നുതന്നെ വാല്വീകിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഉ. ഛിന്നബാഫുമഥോയാന്തം നദ്ദന്തം വീക്ഷ്യ രാഘവഭ 

ദ്വാവദ്ധചന്ദ്രൌനിശിതാവാദായാസ്യ പദദ്വയം 
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93. ചിച്ഛേദ പതിതെൌ പാദൌ ലങ്കാദ്വാരി മഹാസ്വനൌ 

ഛിന്നബാഹും ഛേദിക്കപ്പെട്ട ബാഹൃക്കകോടു കരടിയും, അഥോ നദ്ദ 

ല് ണ്ടു വരു വ ന്തം യാന്തം_അനന്തരം നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടു നേരിട്ടുവര ന്ന ആ 

നെ, വീക്ഷ്യ നോക്കീട്ട്, രാഘവഭടരാഘവന്, നിശിതൌ ദെര അഭ്വാ 
ൽ [ടി 

ചന്ദ്രെ_മ്പിശിതങ്ങളായ രണ്ടഭ്ഥചദ്രങ്ങളെ, ആദായ എടുത്തിട്ടു, 

അസ്യ പദദ്വയം-ഇവനെറ പാദദ്ധയത്തെ, ചിഛേദംഛേദിച്ചും 

പാദൌംരണ്ടുപാദങ്ങംം, മഹാസ്വനൌം മഹത്തായ സ്വനത്തോടുക്ര 
ലം 

ടിയവയായിട്ട്, ലങ്കാദപാരിട ലങ്കയുടെ ദവാരത്തില്, പതിതൌട പതി 

ച്ചവയായി. 

കൈകറംരണ്ടും മുറിഞ്ഞുപോയിട്ടും അലറിക്കൊണ്ട്” നേക്കപാ 

ഞ്ഞതുവരുന്ന കുംഭകര്ണനെക്കണ്ട രാമന് അധികം മൂരച്ഛുയുളൂളവയും 

അഭ്വ ചന്ദ്രാകൃതിയുകൂളവയുമായ രണ്ടസ്ത്ങ്ങളെയെടുത്തു വിട്ടു. രണ്ടുകാല് 

കളെയും വ്വം മുറിച്ചു. കാലുകറം രണ്ടും ഗംഭീരശബ്ദുഃ ത്താടടക്രടെ ല 

കയുടെ ഗോപുരദ്വാരത്തില് ചെന്നുവീണു. 

നികൃത്തപാണിപാദോപി കുംഭകണ്ണോതിഭീഷണഭ 

23, ബഡവാമുഖവദ്വക് ത്രം വ്യാദായരഘുനന്ദനം 
അഭിദമുദ്രാവനിനദന് രാഹുശ്ചന്്രമസംയഥാ. 

നികൃത്തപാണിപാദഃഅപിടമുറിക്കപ്പെട കൈകഷോട്ടം കാല്കമഥമോ 
പ 

[ക] 
ി ട്ടം ക്രടിയ, അതിഭിഷണടഃ കുംഭകണ്ണുട.അതി ഭയങ്കരനായ കുംഭക 

ലു ) ച 
ഠ ബ്ന, ബഡറീാമുഖവത് ബഡവയ്ുടെ മുഖമെന്നപോലെ, വക്ത്രം 

4 ി 

ം 
വ്യാദായടവക തത്തെ തുറന്നുകൊണ്ട് , നിനദന്_ അലധന്നവനായി ി 
രാഹുഃ ചവ്രമസംയഥാടരാഹുചന്ദ്രമസ്സിനെയെന്നപോലെ, രഹ്മുനന്ദ 
നംംരാമനെ, അഭിടുദ്രാവ-നേരിട്ടവന്നു. 

കൈകള രക ) ടട വെങ്കല 
കൈകളും കാല്ക്ലം മുറിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഭയങ്കരസ്വരൂപ 

നായ കുംഭക൪രണന൯ു, ബഡവയെന്നപോലെ, വായി തുറന്ന് അലറി ച ) [ര] പ്പ ലി ഡുംകൊണ്ടെ , രാഹു ചന്ദ്രന്െറ നേക്കെന്നപോചെ ശ്രീരാമന്െറ നേ 
ക്ഖവന്നു. 

ന എന്നു പഠയപ്പേടുന്നതു' സമുദ്രത്തില് ആ൨യോജന 
വസ്ധാര; ( (ര സ്ത ന അഗ്നിയയജ്ങലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഫ്ലന്നു ചി ലരും മഖ ത്ത ്്! ലം; ഴ് മ ല് 

മി ത്തില് ഓഗ്ന്യോടുക്രടെ സമുദ്രാന്ത ഭാഗത്തില് അപൃര്വാ ചതയ ഒരു പെണ്കുതിരയാണെന്നു മാം ചിലരും അഭിപ്രായ പ്പെടു കാണുന്നു. ജവാലാമുഖിയാട ര് പെണ്കുതിരയെന്നാണ്: അധികം 
(൨ പ്ര" റ 
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8, അപൂരയച്ച്ിതാഗ്രെശ്ച സായകൈസ്ുദ്രഘ ത്തമഃ 
൭ 

ശരപൂരിതവക് തര്രോസൌചുക്രോശാതിഭയങ്കര. 

രഘൃത്തമഭം ശ്രീരാമന്, തത_അതിനെ, ശിതാഥ്രൈഃസായകൈംമൂ 

൪ ഛയ്ുള്ള അഗ്രഭാഗത്തോടുക്രടിയ ബാണങ്ങ€ംകൊണ്ട് , അപര 

യത് _പൂരിച്ച, ശരപൂരിതവക് തൂ -ശരങ്ങളാല് നിറക്കപ്പെട്ട മുഖ 

ത്തോടുക്രടിയ, അതിഭയങ്കര അസൌകംമഹാഭയങ്കരനായ ഇവന്, 

ചുകോശടക്രോശിച്ചു. 

ശ്രീരാമന് കുംഭക൪ര്ണനെറ മുഖാന്തഭാഗത്തെ മൂ൪ഛയ്യകൂട മുന 

കമോടുക്രടിയ ബാണങ്ങംകൊണ്ടു നിറച്ചു. ബാണങ്ങം നീഠഞ്ഞെ മു. 

ഖത്തോടുടക്രടിയ ഭയങ്കരസ്വരൂപനായ കുംഭകര്ണന് അത്ചച്ചത്തില് 

നിലവിളിച്ച. ക] 

൫. അഥസുയ്യപ്പതികാശമൈന്ര്രം ശരമനുത്തമം 

വള്രാശനിസമം രാമശ്ചീക്ഷേപാസുരമുത്യവേ. 

അഥരാമ_ അനന്തരം രാമന്൯ം സൂയ്യപ്രതീകാശംടസൂയ്യനെന്നപ്പോലെ 

പ്രകാശിക്കുന്നതും, ഫ്ഐെ്രം-ഇന്ദ്രസംബന്ധിയും, വജ്കാശനിസമംടവ 

ജാശനിക്കു തുല്യവും, അനുത്തമംശരംടഅത്ചുത്തമവുമാട ശരത്തെ, 

അസുരമുത്യവേടരാക്ഷസനെറ മരണത്തിന്നായ്യൊണ്ടെ', ചിക്ഷേപ്ക 

ക്ഷേപിച്ച. ചു 

തനന്തരം രാമന്, സുയ്യനെന്നപോലെ പ്രകാശിക്കുന്നതയും ഇന്ദ്രന് 

നല്കിയതും വജുറശനിക്കു സമാനവും ശത്രവധത്തില് അത്ചൃത്തമ 

വുമായ ശരത്തെ കുംഭകര്ണനെറ പ്രമണഹാനിയെ സങ്കല്ലിച്ചുംകൊ 

ണ്ടു വിട്ടു. 

817. തഷ്ക്ിരഃ പതിതം ലങ്കാദ്വാരി കായോ മഹോദധൌ 

ശിരോസ്യാരോധയദ്ധ്വാരം കായോ നക്രാദ്യചൃര്ണയത്. 

ത്ര അവനെറ ശിരസ്സ് ലങ്കാദ്വാരിച ലങ്കയുടെ ദപാരത്തില്, പ 

തിതം വിണു, കായഃ_ദേഹം, മഹോദധൌടമഹത്താട ഉദധിയില് 

പതിതം വീണ, അസ്യശിരഃ_ഇവനെറ ശിരസ്സ്, ദ്വാരം അരോധ 

യത് ദ്വാരത്തെ രോധിച്ചു, കായ ശരീരം, നക്രാദടി അചുര്ണയത് ൭ 

നകം മുതലായതിനെ ചര് ണമാക്കി. 

ഇദ്രദാസ്രം കുംഭകര്ണനെറ ശിരസ്സു മറിച്ച് . ലകാപട്ടണത്തി 

നെറ ദപാരത്തില്യം ശരീരത്തെ മഹത്തായ സമുദ്രത്തിലും വീ. വീ 

ണതായ ആ ശിരസ്സ് ചമ്മയുടടെ ഗോപ്രദപാരം അടഞ്ഞുമിടന്നതി 

(ര 
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നാല് സഞ്ചരിപ്പാ൯ .പാടില്ലാത്തവിധം നിരോധിക്കപ്പെട്ട. സമുദ 

ത്തില് വീണ ശരീരം, അതിലുള്ള നക്രാദി ജലജനത്തുക്കമെ പൊടിപൊ 

ടിയാക്കി. 

ഇവിടെ കൈകളെ മുറിച്ചശേഷം ശിരച്ഛേ ദത്തെപ്പറഞ്ഞിരിക്കു 

ന്നു വാല്വീകിയത്തില് ശിരച്ഛേ, ദത്തിന്നുമുമ്പെ ഹൃദയത്തെ ക്രടിപ്പിക 

ന്നതായിട്ടു പറയുന്നുണ്ട് :-- 

തംകാര്മുകേസമാധായ വികൃഷ്യചമഹാബലജ 

സസര്ജകുംഭക൪ണസ്യ വധായശരമുത്തമം. 

ദിവ്യംമഘവതാദത്തം ജ്വലന്തമിവതേജസാ 

സവിസ്ൃഷ്ടോബലവതാ രാമേണനിശിതഃ ശരഃ 
കുംഭക൪ണസൃഹൃദയം ഭിത്വാധരണിമാവിശത് . 

ഇന്ദ്രനാല് നല്കപ്പെട്ടതും തേജസ്സുകൊണ്ടുജജപലിക്കുന്നതുപോ 
ലിരിക്കുന്നതം ശതരുസംഹാരത്തിലുത്തമവുമായ ശരത്തെ മഹാബലവാ 

നായ രാമ൯ തമൊണ് വലിച്ചു തൊടുത്തു” കുംഭകര്ണനെറ വധത്തി 
ന്നായി പ്രയോഗിച്ചു. ആ ബാണം കുംഭകര്ണനെറ ഹൃദയത്തെ പിള 
ന്നശേഷം ഭൂമിയെ പ്രവേശിച്ചു. ഇങ്ങിനെ ഹൃദയത്തെ പിളന്നതായിട്ടു 
ക്രടെ വാല്ലികി പറയുന്നു. | 

സതന്മഹാപര്വതക്രടസന്നിഭം 

വിവ്ൃത്തദംഷ്ലരോജജവലചാരുകണ്ഡലം 

ചക്ത്തരക്ഷോധിപതേസ്തദാശിരോ 

യഥ്ൈവവൃതൃസ്ൃയപുരാപുരന്ദരഃ 

മഹത്തായ പര്വതത്തിനെറ ശിഖരംപോകല വമ്പിച്ചതും 
പശു കാണപ്പെടുന്ന ദംഷ്ലകളാലുജ്വലിക്കുന്നതും മനോഫരമായ 
ക൪ണാഭരണങ്ങളോടുക്ൂടിയുമിരിക്കുന്ന കുംഭകര്ണശിരസിനെ വൃത്രാ 
സുരന്െറ ശിരസ്സിനെ ഇന്ദ്രനെന്നപോലെ ശ്രീരാമന് ലട; എന്നി 
ങ്ങിനെ ശിരച്ചേ,ദത്തെക്കുറിച്ചു വാല്ലിക] പറയുന്നു. സം ്ിറ്ള് 
ലങ്കാദ്വാരത്തിലും ദേഹം സമുദ്ര ത്തിലും വീണുവെന്ന ഭാഗം വി 
കിയ ത്തില് പറത്തിട്ടില്ല..__ 

വിനദ്യസുമഹാനാദം ന്യപത്രദ്രാക്ഷസൊഹതഃ 
വാനരാണാംസുഹസ്ര്േദ്േ കായേനാഥന്യപോഥയതു 
സംപ്രാകമ്പന്തലങ്കായാട പ്രാക്ടാരാസ്തോരണാനിച 

തസ്തരി൯നിപതിത്ോഭമെയ ള്യടേച്ചമുഹ്റോദഡ്സിും 
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ഹനിക്കപ്പെട്ട രാക്ഷസന് __കുംഭകര്ണ൯__ഘോരമായി ശബ്ദ 

ച്ചകൊണ്ടു്' ഭൂമിയില് വീണു. വമ്പിച്ചതായ ആ ശരിരത്തിനെറ വീഴ്ച 
നിമിത്തം രണ്ടായിരം വാനരന്മാർ അടിയിലകപ്പെട്ട ചതഞ്ഞുപോയി. 
ലങ്കയുടെ മതിലുകളും ഗോപുരങ്ങളും വല്ലാതെ കുലുങ്ങി. ആ ശരീരം 

ഭൂമിയില് വീണപ്പ്യോം സമുദ്രം ക്ഷോഭിച്ചു എന്നാണതില് പറയു 

ന്നത്. 

വാല്ലീകീയത്തില് ശിരസ്സ് വീണതിനെപററി ഇപ്രകാരം പറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു: _ 

തദ്രാമബാണാഭിഹതംപപാത 

രക്ഷ€ ശിരഃ പര്വതസന്നികാശം 

ബഭഞ്ജ ചയ്യാഗൃഹഗോപുരാണി 

പ്രാകാരമുച്ചംതമപാതയച്ചു 

പര്വതസമാനമായ രാക്ഷസശിരസ്റ്റ് രാമബാണത്താല് ഹന। 

ക്കപ്പെട്ടതായിട്ടു ലങ്കാപുരത്തിലുമള ഗൃഹങ്ങളെയും ഗോപുരങ്ങളെയും 

ഉയന്ന മതിലുകളെയും വീര, എന്നു പറഞ്ഞുകാണുന്നതിനാല്, ശ്രീര 

2 മങ്കാദവാരത്തിലല്ല, ഗൃഹങ്ങളുടെ ഉപരിഭാഗത്തിലാണ് വീണതെ 

ന്നഴിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വാല്ലീകിരാമായണംതന്നെ, പാഠഭേദംനിമി 

ത്തം പ്രാച്യയ വാല്ലീകീയം, പാശ്ചാതൃവാല്ലീകീയം, എന്ന രണ്ടു വിധ 

ത്തില് വിഭജിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട്' കാണുന്നുണ്ട്. പ്രാ്യയന്മാര് സ്വികരി 

ചത് പ്രാ.ച്യവാല്ലീകീയം, പാശ്ചാതൃന്മാർ സ്വീകരിച്ചുത്' പാശ്ചാ 

ത്യവാല്വീകീയം, ഇതു രണ്ടും തമ്മി 4 ചിലേടത്തു യോജിപ്പില്ല. അതു 

പോലെ അദധ്യാത്മരാമായണത്തിലും ഇതു രണ്ടോടും യോജിക്കാത്ത 

തായ ചില ഭാഗങ്ങഠം കാണുന്നുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ലാതെ ശരിയായ പാ 

മേതാണെന്ന്” നിശ്ചയിപ്പാന് വിദ്വാന്മാർ ധൈയ്യപ്പെടുന്നില്ല. വാ 

യിക്കുന്നവരുടെ കൌതുകത്തിന്നായിട്ടു് ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളെ ചുണ്ടി 

കാണിക്കുക മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ള. 

28. തതോ ദേവാഃ സജുഷയോ ഗന്ധരവാഃ പന്നഗാഃ ഖഗാഃ 

സിഭധാ യക്ഷാ ഗുഹ്ൃകാശ്ച അപ്ലൃരോഭിത്ച രാഘവം 

90. ഈഡിരേ കസുമാസാരൈര്വഷാന്തശ്ചാഭിവന്ദിതാട 

തതഃടഅനന്തരം, സജുഷയ. ദേവാഃഭജുഷികളോടുക്രടിയ ദേവന്മാ 

രും, ഗന്ധര്വാഴഷഗന്ധര്വന്മാരും പന്നഗാഭം നാഗങ്ങളും, ഖഗാഃ-പ്പ 

ലധികം സിദ്ധാഭചസിദ്ധന്മാരും, യൃശ്ധാടകയക്ഷന്മാതാ, “ ഗുഫ്യകാഃ 
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രാഘ 
ചംഗുഹ്ൃകന്മാരും, അപ്റൃരോഭിഃ ചട അപ്ലരസ്സുകകോടു കൂടെ, 

$ 
വംംരാമനെ, കുസമാസാരൈട പുഷ്യവഷങ്ങറം കൊണ്ടു , വഷന്ത€ട 

വഷിക്കുന്നവരും, അഭിനന്ദിതാഭംസത്തോഷിച്ചുവരുമായിട്ടു'; ഈഡി 

[൦ ) ] ി രേ ന്; ച 

അനന്തരം ദേവന്മാര്, ടഷികംം, ഗന്ധര്വന്മാര്, നാഗങ്ങ, 

യക്ഷന്മാര്, ഗുഹ്ൃകന്മാര് എന്നിവര് അഡ്ൂരസ്സുകമോടുകൂടെ ശ്രീരാമ 
] [ര പി 

നെ പുഷ്ടങ്ങഠംകൊണ്ടു വഷിച്ച സര്ന്താഷിക്കുന്നവരായിട്ട സ്തൂതി 
ചെയ. 

തു 
[ഭ്] ആജഗാമ തദാ രാമം ദുഷ്ടും ദേവമുനിശ്വരഃ 

90. നാരദോ ഗഗനാല്തൂര്ണം സ്വഭാസാ ഭാസയന് ദിശഃ 
രാമമിന്ദീവരശ്ചാമമുദാരാംഗം ധനുര്ധരം 

91. ഈഷത്താമ്മവിശാലാക്ഷമൈന്ദ്രാസ്ത്ാഞ്ചിത ബാഹുകം 
ദയാര്ദ്രദുഷ്്യാ പശ്യന്തം വാനരാന് ശരപീഡിതാന് 

92. ദൃഷ്ട്വാ ഗല്ഗദയാ വാചാ ഭകത്ച്യാ സ്കോതും പ്രചക്രമേ 

ഇന്ദിവരശ്യാമ-ഇന്ദീവരംപോലെ ശ്യാമളനിറത്തോട്ടക്രടിയും, ഉദാ 
രാംഗംട ഉദാരമായ ശരീരത്തോടുക്രടിയും, ധനുര്ധരംടധനുസ്സിനെ ധ 
രിച്ചുംം ഈഷത്താമ്ു വിശാലാക്ഷം അല്ലം തുടുത്തും വിശാലങ്ങളായു 
മിരിക്കുന്ന അക്ഷികളോടുക്രടിയും, ഐന്ദ്രാസ്താഞ്ചിത ബാഫഹുകംകഇ 
നദ്രാസ്ത്ൃത്താല് മനോഹരമായ ബാഹുവോടുക്രടിയും, ശരപീഡിതാന് 
വാനരാ൯ംശര്ങളേറര ദുഃഖിതന്മാരായ വാനരന്മാരെ, ദയാര്ദ്രദ്ദ 
ഷ്്യാ പശ്യന്തം ദയ കൊണ്ടലിഞ്ഞ ദൂഷ്ണികൊണ്ടു നോക്കുന്നവനുമായ, 
രാമം ദൂഷ്ടടംടരാമനെ ദശിപ്പാന്, സ്വഭാസാ ദിശഃ ഭാസയന്൯ സ്വ 
ദേഹകാന്തിയാല് ദിക്കുകളെ ശോഭിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ടു', ദേവമുനീ 
ശ്വരഃ നാരദഃ-ദേവമുനിത്രേഷ്ഠനായ നാരദന്, ഗഗനാല്ട ആകാശ 
ത്തില്നിന്നു', തൂര്ണംടവേഗത്തില്, തദാ ആജഗാമട അപ്പോം ആ 

ഗമിച്ചം ദൃഷ്ട്വാ ദശിച്ചിട്ട്, ഭക്ത്യാ ഗല്ഗദയാ വാചാംഭക്തികൊ 
ണ്ട ഗല്ഗദയായ വാക്കോടുക്രടെ, സ്കോതുംടസ്തൃതിപ്പാന്, പ്രചകമേം 
പ്രകമിച്ച. 

നീലത്താമരപ്പുവിന്െറ നിറത്തോടും, സര് 
ഞ്ഞു ശരീരത്തോടും കരടിയും, വില്ല പിടിച്ചം, 
ബ്ലങ്ങളായുമിരിക്കുന്ന നേതൃങ്ങളോടുക്രടിയും, 
ഹരമായിരിക്കുന്ന ഹസ്തത്തോടു കരടിയും, 

വലക്ഷണം തിക 
അല്ലം ചുകുന്നും വിസ്തീ 
ഇന്ദ്രാസ്ത്ര ത്താല് മനോ 

കുംഭക൪ണന്െറ ബാണങ്ങ 
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മേറവ മുറിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാനരന്മാരെ കാരുണ്യം നിഠത്തൊഴെകുന്ന 

ദുഷ്ടിക0ംകൊണ്ട് കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമനെ കാണ്മാന്, 

അപ്പോം സ്വശരീരകാന്തികൊണ്ടു ദിഗ് ഭാഗങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന 
ദേവമുനിശ്രേഷ്ഠനായ നാരദന് ആകാശത്തില്നിന്നു വേഗത്തില് ഇറ 

ങ്ങിവന്നു. കണ്ടപ്പോളുണ്ടായ ഭക്തിനിമിത്തം ഇടറിക്കൊണ്ടു പുറപ്പെടു 

ന്ന വാക്കോടുക്രടെ സ്തൂതിപ്പാന് തുടങ്ങി. 

നാരദ ഉവാച. 

൮. ദേവദേവജഗന്നാഥ പരമാത്മ൯ സനാതന! 

നാരായണാഖിലാധാര വിശ്വസാക്ഷിന്നമോസ്തുതേ! 

ഹേദേവദേവ! ജഗന്നാഥ! ഹേപരമാത്മ൯! ഹേസനാതന! നാ 

രായണ! അഖിലാധാര! വിശവസാക്ഷില്! നിന്തുരുവടിയ്യ്യാക്കൊണ്ടു ന 

മസ്ത്യരാരം. 

35. വിശ്ുദ്ധണഞാനരൂപോപിത്വം ലോകാനതിവഞ്ചയ൯ 

മായയാമനുജാകാരഃ സഖമുഃ ഖാദിമാനിവ. 

വിശ്ുദ്ധണ്ഞാനരൂപഃഅപി ത്വം പരിത്രുദ്ധമായ ജ്ഞാനമാകുന്ന രൂ 

പത്തോടുക്രടിയവനാകുന്നുവെങ്കിലും നിന്തിരുവടി, മായയാ മനുജാകാ 

രഃ മായകൊണ്ടു മനുഷ്യ്യാകൃതിയായിട്ട്', സുഖദമുഃ ഖാദിമാന് ഇവം സുഖ 

ദുഃ ഖാദികളോടുക്രടിയവനെന്നപോലെ, ലോകാന്൯ അതിവഞ്ചയ൯ 

സ്ഥിതട-ലോകങ്ങളെ അത്യന്തം വഞ്ചിക്കുന്നവനായിട്ടു് സ്ഥിതനായി 

രിക്കുന്നു. 

ഹേ ഭഗവന്! പരിശുദ്ധമായ ഇഞൊനംതന്നെ അങ്ങയുടെ സ്വ 

രൂപം എങ്കിലും, മായകൊണ്ടു മാനുഷരൂപത്തെ ധരിച്ച നിന്തിരുവടി 

ലൌകികന്മാരെപ്പ്ോലെ സുഖദുഃ ഖാദികളോടുക്രടിയവനെന്നു ലോക 

ങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ച വല്ലാതെ വഞ്ചിക്കുന്നു. 

3൫. ത്വം മായയാഗുഫ്യമാനഃ സധ്വേഷാം ഹൃദിസംസ്ഥിതഃ 

സ്വയംജ്വോതിഭസ്വഭാവസ്ത്വം വ്യക്തഏവാമലാത്മനാം 

സർവേഷാം ഹൃദീസംസ്ഥിതഃ_സര്വന്മാരുടെ ഹൃത്തില് സ്ഥിതിചെ 

യ്യുന്നവനും, സ്വയംജ്യോതിഭസ്വഭാവഃട സ്വയമേവ 
പ്രകാശിക്കുന്ന സ്വ 

ഭറവത്തോടക്രടിയവനുമാണെങ്കിലും, ത്വം നിന്തിരുവടി, മായയാഗു 

ഹ്ൃമാനഃ_ മായയാല് മറയ്യൃപ്പെടടവനാകുന്നു, നിറ വ്യക്തഃ 

ഏവം നിമ്മലമായ മനസ്സ്റോടുക്രടിയവക്ക് സുഷ്ടമായവ൯തന്നെ. 

നിന്തിരുപടി സര്വ പ്രാണികളുടെയും ഹൃദയത്തില് വസിക്കുന്നു. 

അന്യ പ്രകാശത്തെ ത്ൃൃത്രയിക്കാതെ സ്വയമേവ പ്രകാശിക്കുന്നു 
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' എങ്കിലും മായാവരണംനിമിത്തം ജനങ്ങറം നിന്തിരുവടിയെ അറായു 

ന്നില്ല. എന്നാല് അങ്ങിനെയുളളവനെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതെങ്ങിനെ 

യെന്നു ശങ്കിപ്പാനവകാശമില്ല. എന്ത്രകൊണ്ടെന്നാല് അങ്ങയുടെ അ 

നുഗ്രഹത്താല് ആരുടെ മനസ്സില്നിന്നു മായാകായ്യങ്ങളായ കാമ 

ക്രോധാദിവ്ൃത്തികഠം നീങ്ങിയിരിക്കുന്നുവോ അവര് നിന്തിരുവടിയെ 

സര്വഹൃദയാന്തര്ഗതനം സ്വയം ജ്യോതിസ്റ്വറഭാവനുമായിട്ടനുഭവിച്ച 

റിയുന്നു. 

87. ഉന്ീലയന്സ്പജസ്ധയേതന്നേത്േരേ രാമജഗത്രയം 

ഉ പസംഫ്രിയതേസര്വം ത്വയാചക്ഷുന്നിമീലനാത് . 

രാമ! _ഹേരാമ, ഏതത് ജഗത്രയംട-ഈ ജഗത്രയത്തെ., നേത്രേ ഉന്മീല 

യന്സ്പജസിംനേത്രങ്ങമെ ഉന്മീലനം ചെയ്യുന്നവനായിട്ട് നിന്തിരുവ 
[ടി] ടി ന്ന ചക്ഷുന്നിമീലനാത് - ചക്ഷയസ്ണുകളുടെ നിമീലനം ഹേ 

തുവായിട്ട് , ത്വയാ അങ്ങെയാല്, സര്വംഉ പസംഫ്രിയതെംഎല്ലാം 
ഉപസംഹരിക്കപ്പെടുന്നു. 

൮൨൮ ഴ് 

ഹേരാമ! നിന്തിരുവടി നേതൃങ്ങളെ തുറക്കുന്നതുകൊണ്ടു” മൂന്നു 
ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും, അടയ്മതന്നതു കൊണ്ടു സംഹരിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നു. 

98. യസ്ത്ി൯ സർവമിദം ഭാതി യതശ്ചൈതച്ുരാചരം 
യസ്മാന്ന കിഞ്ചില്ലോകേസ്കിംസ്തസ്ലൈതേ ബബഹ്മണേനമട 

ഇദം സര്വം, യസ്മിന് ഭാതി-ഈ സര്വവും യാതൊന്നില് ഭാസിക്കു 
ി ചി 

നനു, ഏതത് ചരാചരം യതഭഈ ചരാചരം യാതൊന്നില്നിന്നുങ്ടാ 
യി, അസ്തിീന് ലോകേ-ഈ ലോകത്തില്, യസ്താത് ന കിഞ്ചില് യാ 
തൊ യിട്ടെ തെ ന്നില്നിന്നന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ലെഷോ, തസ്ലൈ ബ്രഹ്മണേ തേ 
നമ ബ്ൂഷ്മമായ നിന്തിരുവടിക്കായ്യൊണ്ടു നമസ്ത്രാരം. 

യാതൊരധിഷ്ഠാന ത്തില് ഛക്കാണപ്പെടുന്ന സര്വവും വിളങ്ങു 
നുവോ, സ്ഥാവരജംഗമാത്മകമായ സകലവും യാതൊന്നില്ന്ിന്നു ഇ 
പും യാതൊന്നില് എല്ലാം ലയിക്കുന്നുവോ, യാതൊന്നില്നി 
ന്നന്യമായ 0 യ ) | ൮) ടിലോകത്തില് ഒന്നുമില്ലെയോ, ആ ബ്രഷ്മമായ്ക്കു ന്നെയിരി 
ക്കുന്ന നിന്തിരുവടിക്കായ്യലൊണ്ടു നമസ്ത്രാരം. 

39. 
രു 

പ്രകൃതിം പുരുഷം കാലം വൃക്താവ്യക്ത സ്വരൂപിണം 
യം ജാ ം ജാനന്തി മുനിമ്രേഷ്യാസ്തസ്ലൈ രാമായ തേ നമ 

പ്രകൃതി, പുരുഷന്, കാലം, വ്യക്തം, അവ്യക്തം എന്നിവയെ 
ലി പ്രാം യാതൊരുവനുതന്നെയെന്നു ക്രേഷ്ഠന്മാരായ മുനിമാര് അറിയുന്നു 
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വോ, ആ രാമനായ നിന്തിരുവടിക്കായ്യെകൊണ്ടു നമസ്കാരം. സൃഷ്ടിക്കു 

കാരണമായ ഇഈശ്വരശക്തി തന്നെ പ്രകൃതി. പ്രകൃതിയുടെ ചലനത്തി 
ര്യ പ്ല നു കാരണമായിരിക്കുന്നവന് പുരുഷന്. പ്രകൃതിയുടെ ആദ്യമായ വി 

കാരത്തിന്നു കാരണമായിരിക്കുന്നതു കാലം. പ്രകൃതിപുരുഷസംയോഗ 

ത്താല് ജാതമായ ഭൂതസഞ്ചയം വ്യക്തം. ഭൂതങ്ങകെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന 

ജീവന് അവ്യക്തം. ഇതെല്ലാമായി വിളങ്ങുന്ന പരബ്രഷ്മസ്വരൂപ൯ 

തന്നെ രാമനെന്നു സാരം. 

40. വികാരരഹിതം ശ്ഭ്ധം ഞഞാനരൂപം ശ്രതിര്ജഗെയ 

ത്വാം സര്വജഗദാകാരമൂത്തിം ചാപ്യാഹസാ ശ്രുതിഃ 

ത്വാംഅങ്ങയെം വികാരരഹിതംടവികാരത്തോടു ക്രടാത്തവനും, ശ്തു 

ദ്യംകമായാസംബന്ധമില്ലാത്തവനും, ങഞ്ഞാനരൂപംടഈമൊനമാകുന്ന 

സ്വരൂപത്തോടു ക്രടിയവനുമായിട്ടു് . യാശ്രതിഃയാതൊരു വേദം, ജ 

ഗെൌ_പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോം സാശ്രുതിഃട ആ വേദംതന്നെ, സര്വ ജ 

ഗദാകാരമൂത്തിം ച അപിടസര്വ ജഗത്സ്വരൂപംതന്നെ അങ്ങയുടെ 

ആകൃതിയെന്നും, ആഹ പറയുന്നു. 

വികാരമില്ലാത്ത ശ്രഭ്ധമായ ജ്ഞാനംതന്നെ നിന്തിരുവടിയുടെ 

സ്വരൂപമെന്നു യാതൊരു ശ്രുതി പറത്ഞിരിക്കുന്നുവോ ആശ്രുതിത 

ന്നെ സര്വ ജഗത്തായിരിക്കുന്നവനും നിന്തിരുവടിതന്നെയെന്നും പ 

യുന്നു. 

21. പിരോധോ ദൃശ്യതേ ദേവ! വൈദികോ വേദധാദിനാം 

നിശ്ചയം നാധിഗച്ഛ്യന്തി ത്വല്പ്രസാദം വിനാബുധാഭ 

ചേദവാദിനാം- വേദം പറയുന്നവക്ട, വൈദിക$ വിരോധഃ ദൃശ്ൃതേം 

വേദസംബന്ധമായ വിരോധം ദശിക്കപ്പെടുന്നു, ബ്ുധാഃ ത്വല്പ്രസാ 

ദം വിനാ വിദ്വാന്മാ൪ നിന്തിരുവടിയുടെ അനുഗ്രഹംക്രടാതെ, നിശ്ച 

യം ന അധിഗച്ഛൃന്തിട നിശ്ചയത്തെ അറിയുന്നില്ല. 

നിര്ചികാരനും, സവികാരനുമായിരിക്കുന്നു നിന്തിരുവടിയെന്ന് 

പേദം പറയുന്നതില് കേഠക്കുന്നവക്കു ദമ ത്തിന്നവകാശമുണ്ടെല്ലൊ. 

പേദവചനം മിത്ഥ്യയല്ലെന്നുകൂള ദ്ഡ്ധബോധം നിന്തിരുവടിയുടെ അനു 

ഗ്രഹം സിഭധിച്ച വിദ്വാന്മാക്കമാത്രം അനുഭവപ്പെടും. അല്ലാത്ത വി 

ദ്വാന്മാര്ക്ൂടെ സംശയഗ്രസ്തന്മാര തന്നെയെന്നു സാരം. 

49.. മായയാ ക്രീഡതോ ദേവ! ന വിരോധോ മനാഗപി 

റ 
[ര 

രശ്മിജാലം രവേയ്യദവല് ദ്ൂശ്യതേ ജലവല് ഭൂമാത , 



[] 
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് ടട ക്രീഡിക്കുന്ന അ ദേവ!ഹേ ദേവ! മായയാ ക്രീഡതഃംമായകൊട്ടു ക്രഡിക്കു 

ങ്ങയ്യ് വിരോധഃ മനാക്' അപി നംവിരോധം അല്ലവുമില്ല, രവേഃ 
ഷ്. ചി 

രശ്മീജാലം- സൂയ്യന്െറ പ്രഭാപടലം, ഭൂമാല്ം.ഭ്രമം ഹേതുവായിട്ട്, 

ജലവത്' യഥാ ദൂൃശ്യതേടജലംപോലെ കാണപ്പെടുന്നതുപോലെ. 

ഹേ ജഗല്സൃഷ്ടപ്യാദിലീല ചെയ്യുന്ന ദേവനായുള്ജോപേ! മായ 

യെയംഗീകരിച്ച നിന്തിരുവടി നടത്തുന്ന ലീലയില് ലേശവും വിരോ 

ധം കാണപ്പെടുന്നില്ല. വിരോധമില്ലാത്തതിനെ വിരോധമുണ്ടെന്നു തോ 

ന്നിപ്പിക്കുന്നതു മായയുടെ സ്വഭാവമാകുന്നു. ജഗല്സ്വരൂപം മായികം, 

തുദ്ധജ്ഞാനസ്വരൂപം വാസ്തവം. മരുഭൂമിയില് പതിക്കുന്ന സൂയ്കര 
ശ്ലിയെത്തന്നെ മൃഗങ്ങം ഭ്രമംനിമിത്തം ജലമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു 

പോലെ, നിന്തിരുവടിയുടെ പരിതുദ്ധജ്ഞാനസ്വരൂപത്തെത്തന്നെ 

പ്രാകൃതജനം ലോകമെന്നു ധരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യകടാക്ഷം 
നിമിത്തം ദ്രമം നശിക്കുമ്പോറം നാമരൂപങ്ങളായിക്കാണപ്പെടുന്ന ജഗ 

ത്ത് മിത്ഥ്യയും നിന്തിരുവടി! ഏകന് മാത്രം സത്യമെന്നും അനുഭവ 
ഒപ്പ. 

43. ഭ്രാന്തിജ്ഞാഠാത്തഥാ രാമത്വയിസര്വം പ്രകല്ല പൃതേ 
മനസോവിഷയംദേവ! രൂപംതേനിര്ഗുണംപരം. 

രാമ!ഹേ രാമ! ദ്രാന്തിഞഞാനാല്കചദ്രാന്തിജ്ഞാനം ഹേതുവായിട്ട്, 
ത്വയി സര്വം. പ്രകല്ല ചൃതെട നിന്തിരുവടിയില് സര്വവും പ്രകല്ലിക്ക 
പ്പെടുന്നു, ദേവ! തേ നിര്ഗുണം പരം രൂപം-ഹേ ദേവ! അങ്ങയുടെ 
ഗുണാതിതമായ പരമാത്ഥസ്വരൂപം, മനസഃ വ'ഷയംട മനസ്സിന്നു 
വിഷയംതന്നെ. 

ഹേ രാമ! മരുമരീ ചിക, ത്രക്തിരജതം, എന്നിവക്കു ഭൂമം കാര 
ണമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ജഗല്ബുദ്ധിക്കം കാരണം ഭ്രമംതന്നെ. ദ്രമ 
ത്താല് പ്രാകൃതജനം നിന്തിരുലടിയില് ജഗത്തിനെ ആരോപിക്കുന്നു. 
ഗുണാതിതമായ അങ്ങയുടെ സത്ചസ്വരൂപം ശ്രവണമനനനിദിദ്ധരാ 
സനാദികളാല് സംസ്തൃരിക്കപ്പെടട മനസ്സിന്നു മാതൂം വിഷയമായി ഭപി 
ക്കം. ” ദൃശ്യതേപരയാബുഭ്ധ്യാ?? വിചാരാദികംകൊണ്ടു സൂക്ഷ്ൂഗ്രഹണ 
ശക്തി സിദ്ധിച്ച ബുദ്ധിവൃത്തികൊണ്ടു . മാത്രം നിന്തിരുവടിയെ അറി 
യാമെന്നു ശ്രുതിതന്നെ പറയുന്നതുമുണ്ട്. ഇതിനെറ സാരം ഒന്നുക്രട്ടെ 
സനുഷ്യമാക്കാം: -മണല്പ്രദേശത്തില് സുയ്യാതപം തടടിയുജ ജജുപലികകന്ന 
തിനെ ജലമെന്നു തെററായിട്ടു ധരിക്കുന്നു. മുത്തു പ്പിപ്പിയെ സൂക്ഷിച്ചു 
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നോക്കിയറിയാത്തതുകൊണ്ടു വെള്ളിയാണെന്നും തെററായിട്ടു ധരിക്കു 

നനു. ഇങ്ങിനെ യഥാതഥമായ ഒന്നിനെ മറെറാന്നായിട്ടു ധരിക്കുന്നത്ിന്നു 

കാരണം യാതൊന്നോ അതിനെ ദ്രമമെന്നു ശാസ്രൂത്തില് പറയുന്നു. 

ഇതുപോലെയുള്ള ഭൂമംകൊണ്ടാണ് സാധാരണജനം എങ്ങും ഒരുപോ 

ലെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സര്വാധ് ഷ്ലാനമായ ബ്രഹ്മചൈതമ്മൃത്തെ 
സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചറിയാതിരിക്കുന്നവര് പഞ്ചഭൂതമയ മായ 

വൃഷ്ടിശരീരത്തെയും, സമഷ്ടിലോകത്തെയും സത്യമാണെന്നു “ധരിക്കു 

ന്നതു്. ഈ ഭ്രമം തിരേണമെങ്കില് ഗുരുമുഖത്തില് നിന്നു മഹാ വാക്്യാ 

ത്ഥത്തെ കേഠക്കുകയും നുന്നായാലോചിച്ചറിയുകയും നിരന്തരധ്യാന 

രൂപമായ നിദിധ്യാസനത്താല് അനുഭവപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവക്കു 

മാത്രമെ ഭ്രമം തീന്ന സത്ൃണ്ഞാനമുണ്ടാകയുള്ളവെന്നു സാരം. 

44. കഥംദ്ൃശ്യംഭവേദ്ദേവ! ദൃശ്യാഭാപേഭജേത് കഥം 

അതസ്തവാവതാരേഷു രൂപാണിനിപൂണാഭളവി 

45. ഭജന്തിബുദ്ധിസമ്പന്നാസ്തരന്ത്യേവഭവാര്ണവം 

കാമക്രോധാദയസ്പുത്൫ ബഹവഃ പരിപന്ഥിനഃ. 

468. ഭീഷയന്തിസദാചേതോ മാര്ജാരാമൂഷകംയഥാ 

ത്വന്നാമസ്ധരതാംനിത്യം ത്വദ്ര പമപിമാനസേ ന്ന ന്ത തൃ റ € 8 

47. ത്വല്പൃജാനിരതാനാം തേകഥാമൃതപരാത്മനാം 

ത്വതഭക്തസംഗിനാംരാമ! സംസാരോഗോഷ്ടദായതേ. 

48 അതസ്ധലേസഗുണംരൂപം ധ്യാതവാഹംസര്വദാഹ്ൃദി 

മുക്തശ്ചരാമിലോകേഷ്ു പൂ ഃജ്യാഹം സവൃദൈവതൈഃ 

ദേവ! കഥം ദൃശ്യം ഭവേത് ഹേ ദേവ! എങ്ങിനെ ദശിക്കപ്പെടുവാ൯ 

യോഗ്യമായ ഭവിക്കും, ദൃശ്യാഭാവേ കഥം ഭജേത് കദ്ൃശ്യാദാവത്തില് 

എങ്ങിനെ ഭജിക്കും, അത ചി ബുദ്ധിസമ്പന്നാട നിപുണാഃടഅതുകൊ 

ണ്ട് ഭൂമിയില് ബുഭ്ധിമാന്മാരായ സമത്ഥന്മാ൪, അവതാരേഷു തവരൂപാ 

ണി ഭജന്തിംഅവതാരങ്ങളിലുള്ക നിന്തിരുവടിയുടെ രൂപങ്ങളെ ഭജിക്കു 

ന്നു, ഭവാരണവം തരന്തി ഏവംസംസാരസമുദ്രത്തെ തരിക്കുന്നു നിശ്ച 

യം, തത്ര കാമക്രോധാദയഭ ബഹവഃ പരിപന്ഥിനഃ അതില് കാമ 

ക്രോധാദികളായ ബഹുശക്രുക്കഠം, ചേതഃചചേതസ്സ്സിനെ, മാരജോരാഃ 

മൃഷകം യഥാ മാരജാരങ്ങറം മുഷികനെയെന്നപ്പോലെ, ബദാ 

ഭീഷയന്തിട എപ്പോഴും ഭയപ്പെടുത്തുന്നു, നിത്യംത്വന്നാമ സ്ത്ര 

താംമാനസെ* എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ നാമൃത്തെ സ്ൂിക്ഷന്നവരുടെ ലാ 

്ി 
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നസത്തില്, ത്വദ്ൃപം അപി അങ്ങയുടെ രൂപവും, ത്വല്പൂജാനിര 

താനാം_ അങ്ങയ്യടെ പൂജയില് താല്പയ്യുമുള്ളവക്കം, തേകഥാമൃതപ 

രാത്മനാം_ അങ്ങയുടെ കഥാമൃതത്തില് മനസ്റ്റോടുക്രടിയവക്ടം, 

ത്വല്ഭക്തസംഗിനാം അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരോടം സംഗമുള്ളവക്കം, 

സംസാരഃഗോഷ്്ദായതേംസംസാരം ഗോഷ്ചദംപോലെയിരിക്കുന്നു, അ 

തഃതേസഥഗുണംരൂപം സര്വദാഹ്ൃദിധ്യാത്വാട അതുകൊണ്ടങ്ങയുടെ സ 

ഗുണരൂപത്തെ എപ്പോഴം ഹൃത്തില് ധ്യാനിച്ചിട്ട്, മുക്തഭഅഹം ലോ 

കേഷുചരുാമിംമുക്തനായ ഞാന് ലോകങ്ങളില് സഞ്ചരിക്കുന്നേന്, സ 
ര്൪വവ ദൈവതൈഃ അഹംപൂജ്യഃ- സര്വദേവന്മാരാലും ഞാന് പൂജനീ 

യനായിട്ടും ഭവിക്കുന്നു. 

അല്ലെയോ ദേവനായുളേളോവേ! നിന്തിരുവടിയുടെ ആ നിര്ഗുണ 

രൂപം പ്രാകൃതജനങ്ങളുടെ ദുഷ്ണ്യാദിക൦ംകൊണ്ടെങ്ങിനെ കാണ്മാന് ക 

ിഡ്യം? ഒരിക്കലും കഴികയില്ല. കാണാതിരിക്കുന്ന രൂപത്തെ എങ്ങിനെ 

ഭജിക്കാം? ഭജനം സാധ്യമല്ല. അതിനാല് ഉപായമറിയുന്ന ബുദ്ധിമാ 

ന്മാർ അങ്ങയ്യടെ അവതാരരൂപങ്ങളെ ഭജിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 

അവര് സംസാരസമുദ്രത്തെക്ക ടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ ഭജിക്കു 

ന്നതിനെയും കാമക്രോധാദി വൃത്തികകാകുന്ന അനേകം ശത്രുക്കഠം പു 

ചുക€ം ഏലിയെയെന്നപോലെ എല്ലായ്യോഴും മനസ്സിനെഭയപ്പെടുത്തു 

നനു. നിന്തിരുവടിയുടെ തിരുനാമം സ്തൃരിക്കുന്നവക്കീഭയവും ഉണ്ടാകുന്നി 

ലു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് നാമം സ്തൂരിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സില് അങ്ങയു 
ടെ സ്വരൂപം, സ്്രിക്കും. അപ്പ്പോം കാമക്രോധാദിവ്ൃത്തികം നശി 
ക്കും. അങ്ങയുടെ മൃത്തിടെപ്പുജിക്കുകം കഥാമൃതത്തെ ശ്രദ്ധയോടെ 
പാനം ചെയ്യുക, നിന്തിരുവടിയുടെ ഭക്തന്മാരോടുചേന്൯ വസിക്കുക, 
എന്നിവയില് മനസ്സിരുത്തുന്നവര് സംസാരസമുദ്രത്തെ നിഷ'പ്രയാ 
സംകടക്കുന്നു. സംസാരസമുദ്രമെന്നത്' അവക്കൊരു പത്ുക്കുള മ്പിന്നു 
തുല്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഞാന് നിന്തിരുവടിയുടെ സഗുണസ്വരൂപ 

ത്തെ എപ്പോഴും ഹൃദയത്തില് ധ്യാനിച്ചുംകൊണ്ടു് സംസാരസങ്കടങ്ങ 
ളില്നിന്നു മുക്തനായിട്ടു്' ലോകങ്ങളില് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
അതിനാല് (ന് എന്നെ ആദരിക്കുന്നു. 

40. രാമത്വയാമഹല്കായ്യംകൃതം ദേവഹിതേച്ചുയാ 
കുംഭക൪ര്ണവധേനാല്പഭൂഭാരോയം ഗതഃപ്രഭോ! 

00, ശ്വോഹനിഷ്യതിസൌമിത്രിരിന്ദ്രജേതാരമാഹവേ 
ഹനിഷ്യസേഥരാമ!ത്വം പരശ്വോദശകന്ധരം, 



1190 അദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

91. പശ്യാമിസര്വംദേവേശസിദ്ധൈഭ സഹ നഭോഗതഃ 
അനുഗൃഹ് 'ണീഷ്വമാംദേവ! ഗമിഷ്യാമിസുരാലയം, 

2. ഇത്യൃക്ത്വാരാമമാമന്ത്രയ നാരദോഭഗവാനൃഷിഃ 

യയൌദേവൈഭ പുജ്യമാനോബ്ൂഹ്മലോകമകലുഷം. 

ദേവഹിതേച്ഛയാടദേവഹിതത്തില് ഇഛകൊണ്ട്', ത്വയാ മഹല് 

കായ്യം കൃതം അങ്ങെയാല് മഹത്തായ കായ്യയം ചെയ്യപ്പെട്ടു, കുംഭക 

൪ണവധേന അഭല്യ-കുംഭക൪ണവധംകൊണ്ടിപ്പ്ോഠം, അയംഭൂഭാരഭഗ 

തഃടഈ ഭൂഭാരംതീിന്ന, ശ്വ സെൌമിത്രിഭ ആഹവേ ഇന്ദ്രജേതാരം ഹ 

നിഷ്യതിടനാമെ സുമിത്രാപുതൂന് യൃദ്ധത്തില് ഇന്ദ്രജിത്തിനെ ഹനി 

ക്കും, പരശ്വ$ഃ ദശകന്ധരം ത്വം ഹനിഷ്യസിടപിറെറന്നാഠം ദശക 

ന്ധരനെ അഞ്ങുന്നു വധിക്കും, സിഭദ്ധൈഭ സഹ നഭോഗതഭട സിദ്ധന്മാ 

രോടുക്രടെ ആകാശഗതനായിട്ടു്, സര്വം പശ്യാമിട എല്ലാം ഞാന് 

കണ്ടുകൊള്ളാം, മാം അനുധൃഹ് ണീഷ്വട എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും, 
സുരാലയം ഗമിഷ്യാമി ദേവലോകത്തേക്കു പോകുന്നേന്, ഇതി ഉ 

കത്വാ രാമം തആആമന്ത്ര്യ- ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു രാമനോട്ട യാത്ൂപറഞ്ഞി 

ട്ട്, ഭഗവാന് നാരദഃ ട്ടഷിഭടഭഗവാനായ നാരദമുനി, ദേദെവഃ പൂജ്യ 

മാനഃടദേവന്മാരാല് പൂഴജിക്കപ്പെടുന്നവനായിട്ട്'. അകല്യഷം ബ്രഹ്മ 

ലോകം യയൌടകലൃഷമില്ലാത്തതായ ബ്രഹ്ഷലോകത്തെ യാനം 
ചെയ്യൂ. 

ഹേ രാമ! നിന്തിരുവടി ദേവഹിതത്തിന്നുപകരിക്കുന്നതായ മ 

ഹാ കായ്യും ച്െെയ്യുകഴിഞ്ഞു. ഹേ പ്രഭോ! കുംഭകര്ണനെ വധിച്ചതു 

കൊണ്ടുതന്നെ ഭൂമിഭാരം തീന്നു. നാളത്തെ യുദ്ധത്തില് ലക്ഷ്മണന് 

ഇന്ദ്രജിത്തിനെ വധിക്കും. മററന്നാഠം നിന്തിരുവടി രാവണനേയും വ 

ധിക്കും. ഹേ ദേവേശ്വര! ഇതെല്ലാം ഞാന് ദേവന്മാരോടുക്രടെ ആ 

കാശത്തില്നിന്നു സാക്ഷാത്തായി കണ്ടുകൊള്കാം. ഹേ ദേവ! എന്നെ 

അനുഗ്രഹിച്ചാലും. ഞാന് ദേവലോകകത്തേക്കു പോകുന്നു. ഇപ്രകാരം 

പറഞ്ഞശേഷം ഭഗവാന് നാരദ്ടഷി രാമനോടു യാത്രപറഞ്ഞു. ദേ 

വന്മാരാല് പൂജിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടു് കലൃഷരഹിതമായ ബ്രഹ്മലോക 

തത്ത പ്രാപിച്ച. 

ശ്രീരാമഭക്തിവൈഭവത്താല് നാരദമഹഷിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങറം 

ഒ: തമോബാധയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ബ്രഹ്മലോകത്തിലിരുന്നുതന്നെ രാ 

മരാവണയ്ുദ്ധം കണ്ടുകൊള്ളാവുന്നതാകയാല് ആകാശത്തില് ഇരി 

ക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ലെന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, 



ഡ്ലിട്ടാം സഗ്ഗം ടഃ 

58, ദ്രാതരംനിഹതംശ്രത്വാ കുംഭകര്ണം മഹാബലം 

രാവണ ശോകസന്തപ്ലോ രാമേണാക്ടിഷ്ണകമ്മണാ. 

24. മൂര്ച്ഛിതഭപതിതോഭൂമാവുത്ഥായവിലലാപഹ! 

പിതൃവ്യംനിഹതംശ്രുത്വാ പിതരം ചാതിവിഹ്വലം. 

22. ഇന്ദ്രജിത് പ്രാഹശോകാത്തം തൃജശോകംമഹാമതേ! 

മയിജീവതിരാജേന്ദ്ര! മേഘനാദേ മഹാബലേ 

206: ദുഃഖസ്യാവസരഃ കുത്ൂദേവാന്തക! മഹാമതേ! 

ഡ്വേതുതേദുഃഖമഖിലം സ്വസ്ഥോഭവമഹിപതേ! 

അമ്കിഷ്ഠകമ്മണാ രാമേണടക്ലേശംക്രൂടാതെ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന രാമനാല്, 

മഹാബലം ഭ്രാതരം കുംഭകര്ണം നിഹതം ശ്രത്വാടമഹാ ബലവാ 

നും ദഭ്രാതാവുമായ കുംഭകര്ണന് നിഹനിക്കപ്പെട്ടതായിക്കേട്ടിട്ട് , ശോ 

കസന്തപ്ലഃ രാവണ-ശോകത്താല് അത്യന്തം തപിച്ച രാവണന്, മൂര് 
ഛിതട ഭൂമൌ പതിതടടമൂര്ഛയെ പ്രാപിച്ചവനായിട്ടു” ഭൂമിയില് പ 

തിച്ച, ഉത്ഥായ വിലലാപ ഹടഉത്ഥാനം ചെയ്യിട്ട വിലപിച്ചു, പിത്ത 

വൃംനിഹതംടഇളയച്ഛു ൯ വധിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടും, പിതരം വിഹ്വലം 

ശ്രത്വാ-പിതാവിനെ മുഃഖിതനായിട്ടും കേട്ടിട്ട് , ശോകാത്തം ഇന്ദ്രജി 

ത്പ്രാഹടദുഃഖപീഡിതനോടു ഇന്ദ്രജിത്തു പറഞ്ഞു, മഹാമതേ! ശോ 

കം ത്യജട-മഹാ ബുദ്ധിമാനായുമ്ജോവേ! ശോകത്തെ തൃജിച്ചാലും; രാ 
ജേന്ദ്ര! മഹാബ്ലേ മേഘനാദേ മയി ജീവതി അല്ലെയോ രാജത്രേഷ്ഠ! 
മഹാബലവാനും മേഘനാദനുമായ ഞാന് ജീവിപച്ചിരിക്കുമ്പോംം, ദുഃഖ 
സ്യ അവസരഃകുതൂടദുഃഖത്തിന്നവസരം എവിടെ?, തേ അഖിലം ദു$ഖം 

ഹ്യ 

വ്യേതുട അങ്ങയുടെ അഖ്ബ്ലദമഃഖവുയംപോകട്ടെ, സ്വസ്ഥടഭവം സ്വസ്ഥ 
നായി ഭവിച്ചാലും. 

വമ്പിച്ച കായ്യയവും പ്രയാസംക്രടാതെ നടത്തുവറന് ശക്തനായ 
ി രാമനു, മഹാബലവാനും സഹോദരനുമായ കുംഭകര്ണനെ വധിച്ച 

ടു 
വെന്നു കേട രാവണന് ദുദഖാധിക ത്താല് _] 

ടട ര (പ ത്ത൨ തറി ൭ 4) മോഹാലസ്യ്ചെ ] 

മിയിൽ വീണു. യി ത്തെപോറ: ം ട ഭ്ര ബോധം തെഖലിഞ്ഞെപ്പോറം എഴനീഠറിരുന്നു പല 
൦ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. കുംഭകര്ണനെ രാമന്. സംഹരിചചത 

് ചാ പിതാവു ദഃഖപരവശനായിരിക്കുന്നതം കേട ഇന്ദ്രജിത്തു്” രാവണസ ലം യം] പ. ൭ 1, ] മീപത്തുവന്നു പറഞ്ഞു: “ഹേ രാജേന്ദ്ര! മഹാമതേ! 4 മഹാബലവാ 
നായ മേഘനാദനന് റ ' മേഘനാദന൯__അങ്ങയുടെ പുതൂനായ ഈ ഞാ൯___ജീപിച്ചിരി 

ളി] ക്കുമ്വോ മ്പാഠം ദുഃഖമങ്ങെക്കെങ്ങിനെ വരും? ഹേ ദേവാന്തച! മഹാമതേ! 
ആ ന്നു €ബ്ബ൭" & ) ഴു] 

ങ്ങുന്നു ദുഃഖത്തെ തീമര വെടിഞ്ഞു സപസ്ഥനായിത്മന്നുക്സൊഴംകു, 



1199 അഭ്ധ്യഠത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

517. സര്വം സമീകരിഷ്യ്യാമി ഹനിഷ്യാമിച വൈ രിപൂന് 

ഗത്വാ നികുംഭിലാം സദ്യ സ്ൂര്പയിത്വാ ഹുതാശനം 

28. ലബ്ദവാ രഥാദികം തസ്താദജേയോഹം ഭവാമ്രേഃ 

ഇത്യുക്ത്വാ ത്വരിതം ഗത്വാ നിദ്ദിഷ്ണം ഹവനസ്ഥലം 

590. രക്തമാല്യാംബരധരോ രക്തഗംധാനുലേപനഭ 

നികുംഭിലാസ്ഥലേ മൌനി ഹവനായോപചക്രമേ 

സര്വം സമീകരിഷ്യാമിടസര്വത്തെയും സമീകരിക്കുന്നേ൯, രിപൂ൯ 

ഹനിഷ്്യാമി ച വൈടരിപുക്കളെ ഹനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നേ, നിശ്ച 

യം. സദ്യഃ നികുംഭിലാം ഗത്വാ ഉടനെ നികുംഭിലയെ ഗമിച്ചിട്ടു ം ഹു 

താശനം തര്പയിത്വാ- അഗ്നിയെ തര്പണംചെയ്യിട്ട് , തസ്താത് ര 

ഥറദികം ലബ്ലവാടഅഗ്നിയില്നിന്നു രഥാദികത്തെ ലഭിച്ചിട്ട് , അരേഃ 

അജേയഃ ഭവാമി-ശത്രുവിനാല് ജയ്യിക്കപ്പെടുവാ൯ കഴിയാത്തവനാ 

യാഭവിക്കുന്നേന്, ഇതി ക്ത്വാട ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു, നീദ്രിഷ്ടം ഹ 

വനസ്ഥലം ത്വരിതം ഗത്വാടനിദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഹോമസ്ഥലത്തെ ശീ 

ഘം ഗമിച്ചിട്ട്, രക്തമാല്യാംബരധരഃരക്തമാല്യത്തെയും വസ്തര്തേ 

യും ധരിച്ചവനും, രക്തഗംധാന൯ലേപനഃടരക്തചന്ദനത്തെ ലേപനം 

ചെയു വനുമായിട്ടു, നികുംഭിലാസ്ഥലേ മൌനീംനികുംഭിലാസ്ഥല 

ത്തില് വാക്കുകളെ അടജടിയവനായിട്ടു്, ഹവനായ ഉപചക്രമേട 

ഹോമമത്തിന്നായ്യ്ൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു. 

&ശത്രുവിനെഠ മുഖ്യബന്ധുക്കമെ സംഹരിച്ചു, അവനെയും അ 

ങ്ങയെപ്പ്യോലെ ദുഭഖമുളളവനാക്കിത്തീക്കന്നേന് (അല്ലെത്കില്:__-എ 

ല്യാ കായ്യത്തെയും വേണ്ടതുപ്പോലെ ഞാന് നിവത്തിച്ചുകൊള്ളാം. അ 

ങ്ങുന്നു സ്വസ്ഥനായിരുന്നുകൊഠംക. എന്നുമാവാം.) ശത്രുക്കളെ ഞാ൯ 

നിശ്ചയമായും സംഹരിച്ചുകൊട്കാം. ഇപ്പോത്തന്നെ ഞാന് നികും 

ഭിലയില് പ്രവേശിച്ച് അഗ്നിദേവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു, യൃദ്ധത്തിന്നാ 

വശ്യമായ രഥാദികളെ അഗ്നിയില്നിന്നു ലഭിച്ചശേഷം യൃദ്ധത്തിന്നു 

പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോം എന്നെ ശര്ൂക്കഠക്കു ജയിപ്പാന് കഴികയി 

ല്പ.?” എന്നു പറഞ്ഞു വേഗഅില് നിശ്ചിതമായ ഹോമസ്ഥാനത്തെ 

പ്രാപിച്ചു. രക്തമാലയെ കഴുത്തിലിട്ടു. രക്തവസ്ത്രം ധരിച്ചു. രക്തച 

നം ശരീരത്തില് പൃശി. നികംഭിലയെന്നുപേരായ ആ സ്ഥലത്തില് 

മൌനം ദീക്ഷിച്ച ഹോമംചെയ്ത്ാനാരംഭിച്ചു. 

80. പിഭിീഷണോഥ തച്ച ൨ത്വാ മേഘനാദസ്യ ചേഷ്ടിതം 

പ്രാഹ രാമായ സധാലം ഹ്ലോമാരുംഭം പുരാത്ധനടട 
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81. സമാപ്യതേ ചേദ്ധോമോയം മേഘനാദസ്യ ദുമ്മതേഴ 

തദാജേദയാ ഭവേദ്രാമ മേഘനാദഃ സുരാസു രൈഃ 

89. അതഃ ശീഘ്രംലക്ഷ്മ്ണേന ഘാതയിഷ്യ്യാമിരാവണിം 

ആജ്ഞാപയമയാസാഭ്ധം ലക്ഷ്മൂണം ബലിനാവരം. 

ഹനിഷ്യതിനസന്ദേഹോ മേഘനാദംതവാനുജഃ. 

മേഘനാദസ്) തത് ചേഷ്ടിതം വിഭീഷണഃ ശ്രത്വാടമേഘനാദന്െറ 

ആ വ്യ്യാപാരത്തെ വിഭീഷണന് ശ്രവിച്ചിട്ട്, ദൂരാത്മനഭ സകലം 

ഹോമാരംഭം രാമായ പ്രാഹ ദുരാത്മാവിന്െറ സമസ്പമായ ഹോമാ 

രംഭത്തെ രാമനോടട പറഞ്ഞു:.ദുമ്മതേഃ മേഘനാദസ്യ_ദുര്ബ്ദദ്ധി 

യായ മേഘനാദനന്െറ, അയം ഹോമ സമാപ്പൃതേ ചേത് ഈ 

ഹോമം സമാപ്ലി വരുന്നുവെങ്കില്, തദാ അപ്പ്യോഠം, രാമ! മേഘനാദഃ 

സുരാസുരൈഃംഹേ രാമ! മേഘനാദ൯ സുരാസുരന്മാരാല്, അജേയട 

ഭവേത് കജയിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാത്തവനായ് ഭവിക്കും, അത ശി 

ഘ്രം-അതുകൊണ്ടു വേഗത്തില്, ലക്ഷ്മണേന രാവണിം ഘാതയിഷ്യ്യാ 

മിടലക്ഷ്ൂണനെക്കൊണ്ടു് രാവണപൂത്രനെ വധിപ്പിക്കുന്നേന്, ബലിനാം 

വരം ലക്ഷ്മൂണം-ബലവാന്മാരില് മ്രേഷ്ഠനായ ലക്ഷ്മണനെ, മയാസാ 

ഭദ്രം ആജ്ഞാപയ-ം എന്നോടുക്രടെ ആജണഞ ചെയ്യാലും, തവ അനു 

ഉട അങ്ങയുടെ അനുജന്, മേഘനാദം ഹനിഷ്യതി സന്ദേഹ? നചകമേ 

ഘനാദനെ “പനിക്കും, സന്ദേഹമില്ല. 

ഇന്്രജിത്തിന്െറ ഹോമാരംഭം മുതലായ സകല വൃത്താന്തവും 
€ ര്യ കേട്ടറിഞ്ഞ വിഭീഷണന് ദുഷ്ടനായ അവന്െറ ഹോമാരംഭത്തെ രാമ 

നോടു പറഞ്ഞു:__“ഹേ രാമ! ദുര്ബൂദ്ധിയായ മേഘനാദന് ആരംഭി 
ച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഹോമം വിഘ്യമൊന്നും കരടഭാതെ അവസാനിക്കുന്നതാ 
യാല് പിന്നെ അവനെ ദേവന്മാക്കം അസരന്മാക്ഷംക്രടെ ജയിപ്പാ൯ 

ലി! 

കഴികയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാന് വേഗം ലക്ഷ്മൂണനെക്കൊണ്ടു മേഘ 
നാദനെ വധിപ്പിക്കാം. ബലവാന്മാരില് വെച്ച മുഖ്യനായ ലക്ഷ്മണന് 
ഫലുന്നോടുക്രടെ വരുവാന് കല്ലനയുണ്ടാവേണം. അങ്ങയുടെ സഹോ 
ദരന മേഘനാദനെ ഹനിക്കും. സംശയമില്ല. 

ശ്രീരാമ ഉ വാച. 
63. അഹമേവാഗമിഷ്യാമി ഹന്തരമിന്ദ്രജിതംരിപും 

ആഗ്നേയേനമഹാസ്യ്േണ സര്വരാക്ഷസഘാതിനാ. 

സരവരാഷ്ഷസഘാതിനാ ആഗ്നേയേന മഹാസ്ത്റേണടസര്വ രാക്ഷസ 
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ന്മാരെയും സംഹരിക്കുന്ന ആഗ്നേയാസ്ത്റത്താല്, ഇന്ദ്രജിതം രിപും ഹ 

തൂംകഇന്ദ്രജിത്തായ ശത്രുവിനെ ഹനിപ്പാനായ്യ്ക്കോണ്ടു്, അഹം ഏവ 

ആഗമിഷ്യാമിടഞാ൯തന്നെ ആഗമിക്കുന്നേന്. 
[ര] ശ്രീരാമനരുഠംചെയ്യു. 

സകല രാക്ഷസന്മാരെയും സംഹരിപ്പാ൯ ശക്തിയുള്ള ആഗ്നേ 
[ര] യാസ്ത്രുംകൊണ്ടു , ഇന്ദ്രജിത്തായ ശത്രുവിനെ_ അതിബലവാനായവനെ. 

വധിപ്പാ൯ ഞാന്തന്നെ വരാം. 

64. വിഭീഷണോപിതംപ്രാഹ നാസാവമ്വ്വേന്നിഹമ്യൃതേ 

യസ്തരദപാദശവഷാണി നിദ്രാഹാരവിവര്ജിതടഃ 

65. തേനൈവമുതുനാദ്ടിഷ്ലോ ബൃഹ്മണാസ്യ ദുരാത്മനഃ 

ലക്ഷ്മൂണസ്തൂഅയോഭല്യായാ നിര്ഗമ്യായാത്തവയാസഹ 

66. തദാദിനിദ്രാഹാരാദീന്ന ജാനാതിരഘയ, ത്തമ! 
6. 

സേവാത്ഥംതവരാജേന്ദ്ര! ജഞാതം സര്വമിദംമയാ 

൫87. തദാജ്ഞാപയദേവേശ്! ലക്ഷ്മൂണംത്വരയാമയാ 

ഹനിഷ്യതിനസന്ദേഹഃ ശേഷട സാക്ഷാദ്ധരാധരഃ 

68. ത്വമേവസാക്ഷാജജഗതാമധിശോ 

നാരായണോലക്ഷ്മണഏവശേഷഭ 

യുവാംധരാഭാരനിവാരണാത്ഥം 

ജാതൌജഗന്നാടകസുതൂരധാരൌ 

വിഭീഷണടഃ അപി തം പ്രാഹട വിഭീഷണനും അവനോടു പഠഞ്ഞു. 

യഃ തൃംയാതൊരു ത്തനാകട്ടെ, ദവാദശവഷാണി നിദ്രാഹാരവിവര്ജ 

തഃംപന്ത്രണ്ട വഷം നിദ്രയും ആഹാരവും വര്ജിച്ചിരിക്കുന്നവ൯, അ 

സ്വദുരാത്മനഃ മുതൃഃട ഈ ദുഷ്ണനെറ മരണം, തേന ഏവംഅവനാല് 

ത്തന്നെ, അസൌ അന്വ്യൈഃ ന നിഹന്യതെ- ഇവന് അന്മനാല് നി 

ഹനിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നു, ബ്രഹ്മണാ നിദ്ദിഷ്ടടട ബ്ൂഹ്മാവിനാല് നി 

ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ലക്ഷ്കൂണഃ തൂ-ലക്ഷ്കുണനാകട്ടെ, അയോഭല്യാ 

യാട_ അയോദ്ധ്യയില് നിന്നു്, നിരഗമ്യ-നിര്ഗമിച്ച്ട്ട്, ത്വയാസഹ 

ആയാത് -അങ്ങയോടുക്രടെ ആഗമിച്ചു, തദാദിട അന്നുമുതല്, രഘ്യ, 

ത്തമ!ചഹേ രഷ്ുത്രേഷ്റ! രാജേന്ദ്ര! തവ സേവാത്ഥംടഹേ രാജത്രേഷ്ഠ! 

അങ്ങയുടെ സേവക്കാഷ്യ്ൊണ്ട , ൭ൃഹാരാദീ൯ നജാനാതിട ആഹാരാ 

ദികമെ സ്തൂരിക്കുന്നില്ല, ഇദം സര്വം മയാ ജ്ഞാതംട ഇതൊക്കെയും 

എന്നാലറിയപ്പെട്ടിയിക്കുന്നു, തത” അതുകൊണ്ടു, ദേവേശകഹേ ദേവ 
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ശ്രേഷ്ട! ലക്ഷണം മയാ സഹ ത്വരയാ ആഖഞോപയടലക്ഷ്ണനെ 

എന്നോടുക്രടെ ശീലം ആമ്ഞാപിച്ചാലും, സാക്ഷാത് ധരാധര£ ശേ 

ഷടട ഭൂമിയെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സാക്ഷാത്തായ ആദിശേഷന്, ഹനിഷ്ധ്യ 

തി ന സന്ദേഹം ഹനിക്കും സന്ദേഹമില്ല, ത്വംടനിന്തിരുവടി, സാ 
ക്ഷാത് ജഗതാം അധീശഃ നാരായണഃ ഏവം സാക്ഷാത്തായ ലോകനാ 
ഥനായ നാരായണന്തന്നെ, ലക്ഷ്മണ ശേഷഭ ഏവട ലക്ഷ്മണന് ശേ 
ഷന്൯തന്നെ, ജഗന്നാടകസൂതൂധാരൌ യുവാം ലോകനാടകസൂത്രധാര 

ന്മാരായ നിങ്ങറം രണ്ടുപേര്, ധരാഭാരനിവാരണാത്ഥം  ഭൂമിഭാരത്തെ 
നിരാകരിപ്പാനായ്യകോണ്ട്, ജാതൌംജനിച്ചവരാകുന്നു. 

ടു മ. ലെ വിഭീഷണന് അപ്പോം ശ്രീരാമചന്ദ്രനോട്ട പറഞ്ഞു:__ഹേച്രപ 
ഭോ! ഇന്ദ്രജിത്തിനെ ലക്ഷ്മൂണനല്ലാതെ അന്വയന്മാക്കാക്മം വധിപാംന് ി 

പപ 
പു കഴികയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലം ആഹാരവും നിദ്ര 

യും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവന്നു മാത്രമേ ഇന്ദ്രിജിത്തിനെ വധിപംന് 
[ട്] ഴു 

നു സാധിക്ക കയുള്ളവെന്നു' ബ്രഹ്മദേവന് ഈ മുഷ്ടന്നു വരം കൊട്ടത്തിരി 
ക്കുന്നു. ലക്ഷ്മണനാകട്ടെ അയോദ്ധ്യയില് നിന്നു പുറപ്പെട്ട നിന്തിരുവ ്, ടിയോടുക്രടെ വന്നതില്പ്പിന്നെ അങ്ങയെ ശശ്രുഷിക്കുന്നതിന്നായി ആഹാരറിദ്രാദികമെക്കുറിച്ചാലോചിക്കാതെ തനന കഴിച്ചിരിക്കുന്നു 

' ഇര സംഗതി ഞാനറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹേ രാജേന്ദ്ര! ഹേ ദേവേശ! അ 
തുകൊണ്ടു കാലവിമംബ ണ്ടു മംബം ക്രൂടാതെ ലക്ഷ്മണനെ എന്നോടുക്രടെ അയ പ്ലാ൯ കല്ലനയുണ്ടാകേണം. സാക്ഷാല് ആദിശേഷന്റെറ അവതാര കടു മായ ലക്ഷ്മണനു ഇന്ദ്രജിത്തിനെ സംഹരിക്കും. സംശയമില്ല. നിന്തിരു 

്പ വടി ലോകങ്ങളുടെ സുഷ രാദികമ്മങ്ങം റ്റ് ് മുടെ സ്ൃഷ്ട്യ 3 ജുടടെ അധിശ്വരനായ സാക്ഷാല് ] 0 
യ ഗ്ര (നാരായണനും ലക്ഷൂണന് ആദിശേഷനുമാകുന്നു. ലോകസ്തൃഷ്ടി സ്ഥിത്യാദികളാകുന്ന ലീലകമെ നടത്തുന്ന സൂത്രധാരന്മാരായ നി ങ്ങഠം രണ്ടുപേരും ഭൂമിഭാരത്തെത്തീക്ട റി ത്തിക്കവാ നവതരിച്ചവരാകുന്നു. 

ഇതി ശ്രീമദഭധൃയഠത്മരാമായണോ ഉ മാമഹേശ്വരസംവാദ്ദേ 
ഡുഭ്ധകാണ്ഡേ അപ്ലൃമട സഗട ഗ 

തൃഭം ഭൂയാത്. 



ഓം നമോദഗവതേ 

ശ്രിരാമചന്ദായ 
മാ റും 

ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ഒന്വതാഠ സരഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച. 

1]. പിഭീഷണവചഭശ്രത്വാ രാമോവാക്യമഥാബ്ബവീത് 

ജാനാമിതസ്യരൌദ്രസ്യമായാം കൃത്സ് നാംവിഭിഷണ! 

ഉ, സഹിബ്ശ്മാസ്രുവിച്ഛുരോ, മായാവി ചമഹാബലഭ 

ജാനാമിലക്ഷ്മണസ്യാപി സ്വരൂപംമമസേവനം 
ല് ൽ ടി 

8. ഇഞാത്വൈവാസമഹംരൂഷ്ണീം ഭവിഷ്യല്കായുഗൌരവാത 

ഇത്വക്ത്വാലക്ഷുണംപ്രാഹ രാമോജഞാനവതാംവരഃ. ് ി 

പിഴടീഷണവചഭശ്രത്വാ-വിഭീഷണനെറ വചസ്റ്റിനെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, രാ 

മ$അഥവാക്യം അബ്രവീത് രാമന് അനന്തരം വാക്ൃത്തെ പറഞ്ഞു, 

വിഭീഷണ!തസ്യരൌദ്രസ്യ-ഹേ വിഭീഷണ! ആ രൌദ്രനെറ, ൭ 

ത്സ്നാം മായാം സമസ്തമായയെം ജാനാമി ഞാനറിയുന്നു, സഃ ബ്രഹ്മാ 

സ്രൂുവിത് ശുരഃഹി അവന് ബ്രഷ്മാസ്രൂമറിയുന്നവനും തൂരനും, മഹാ 

ബലഭമായാവീ ച ഹിടമഹാബലവാനും മായാവിയുംതന്നെ, ലക്ഷ്മണ 

സ്യഅപിസ്വരൂപം മമസേവനം ജാനാമി ലക്ഷ്മൂണനന്െറ സ്വരൂപ 

ത്തെയും എനെറ സേവനത്തെയും ഞാനറിയുന്നുണ്ട്, ഭവിഷ്യല്കായ്യ 

ഗൌരവം ജ്ഞാത്വാഏവംവരാന്പോകുന്ന കായ്യഗൌരവത്തെ അറി 

ഞ്ഞിട്ടുതന്നെ, അഹംരൂഷ്ണീംആസംഞാന് മിണ്ടാതിരുന്നത്. ഇഞാന 

വതാംവരഃരാമഃം ഓ്ഞാനവാന്മാരില് ത്രേഷ്ണനായ രാമന്, ഇതിഉക്ത്വാ 

ലക്ഷ്മൂണംപ്രാഹ- ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു്” ലക്ഷ്മൂണനോട പഠഞ്ഞു. 

പിഭ്ഭീഷണനെറ വാക്കുകേട്ടശേഷം രാമന് പറഞ്ഞു:_“ഹേ വ്! 

ഭീഷണ! മഹാ ഭയങ്കരനായ ആ ജന്ദ്രജിത്തിന്െറ മായയെ മുഴുവനും 

ഞാനറിയുന്നുണ്ട് . അവന് ബ്രഷ്മാസ്ത്ൂം അറിയുന്നവനും മായാച്രയോ 

ഗത്തില് സമത്ഥനും മഹാബലവാനുമാകുന്നു. ലക്ഷ്മൂണനെറ സ്വ 

രൂപത്തെയും എന്നെ ശുശ്രുഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനേയും ഞാനറിയുന്നു. ഇ 
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നിമേല് വരാന്പോകുന്ന കായ്യത്തിന്െറ ഗൌരവത്തെ അറിഞ്ഞതു 

കൊണ്ടുതന്നെയാണ്, ലക്ഷ്മൂണന് ആഹാരനിദ്രാദികളെയുപേക്ഷിച്ചി 

രുന്നപ്പോഠം ഞാന് ഒന്നും പറയാതിരുന്നതു” എന്നു പറഞ്ഞശേഷം 

ലക്ഷമൂണനോടു പഠഞ്ഞു. 

4. ഗച്ചുലക്കുണസൈന്വയേന മഹതാജഹിരാവണിം 
൧൪ (മ 

0 | ഹതന്മല്പ്രമുഖൈഃ സ൪വൈയ്യഥപൈഭസഹലക്ഷ്ൂണ: 

5. ജാംബവാനൃക്ഷരാജോയം സഹസൈന്വേനസംവൃതഭ 

വിഭീഷണശ്ചസചിവൈഭഃ സഹത്വാമഭിയാസൃതി. 

6. അഭിജഞെസ്തസ്വദേശസ്യ ജാനാതിവിവരാണിസഭ 

രാമസ്യവചനംശ്രുത്വാ ലക്ഷ്മൂണഭസവിഭിഷണടഭ 

7. ജഗ്രാഹകാര്മുകം ത്രേഷ്ഠമന്യല്ഭീമപരാക്രമഃ 

രാമപാഭാംബുജം സ് പ്പശ്യഹൃഷ്ടഭസൌധിത്രിരബ്ബവിത്. 

ലക്ഷ്മണ! മഹതായൈന്വയേന-ഹേ ലക്ഷണ! മഹത്തായസൈന്ൃത്തോ 

ടം, ഹന്മല്പ്രമുഖൈസര്വൈഃ യൂഥപൈദടസഹകഹന്മാന് മുത 
ലായ സര്വ സൈസ്യാധിപന്മാരോടുംക്രടെ, ഗച്ഛ, .ഗമിച്ചാലും, രാവ 

ണിംജഹിടരാവണപുത്രനെ ഹനിച്ചാലും, സൈന്യേനസംവൃതഭ ജുക്ഷ 
രാജഭഅയംജാംബവാന്_സൈന്ൃത്താല് ചുററപ്പെട്ട ജ്ടക്ഷരാജനായ 
ഈ ജാംബവാനം, സചിവൈഃസഹവിഭീഷണഭ ചംസചിവന്മാരോടട 
ക്രടെ വിഭീഷണനും, ത്വാം. നിന്നെ, അഭിയാസ്വതി_ അഭിയാനംചെ 
യ്യും, അഭിഒഞ്ട്സഃ. അഭിജ്ഞനായ അവന്, തസ്ൃദേശസ്യ-ആ ദേശ 

ഷു ലു ത്തിന്െറ, വിവരാണി. ഉ ്ളകളമികളെ, ജാനാതി അറിയുന്നു, രാമസ്യ 
വചനംശ്രത്വാടരാമന്െറ വചനത്തെ ശ്രവിച്ചിട്ടു', സവിഭീഷണടല 

ര് യു ക്ഷണ വിഭിഷണനോടുക്രടിയിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മണന്, ത്രേഷ്ഠംഅന്ൃത് 
കാര്മുകംട ഉല്കൃഷ്ടമായ മറെറാരു വില്ലിനെ, ജഗ്രാഹംഗ്രഹിച്ച, ഭിമ 
പരാക്രമഃസൌമിത്രിഃ_ ഭയങ്കരമായ പരാക്രമത്തോടുക്രടിയ സുമിത്രാപു 

്ി ര] ] ത൩, രാമപാഭാംബുജംസ് പൃശ്യ-രാമനന്െറ പാദാരവിന്ദത്തെ സുശി 
ചിട്ട്, ഹൃഷഃഅബ്ബപീത് റിട്ട് ടം ഷ്ല് ബവത -സന്തഷ്ടനായിട്ടു പറഞ്ഞു. 

ഹേ ലക്ഷ്മണ! വമ്പിച്ച സൈന്യത്തോടും ഹനുമാന് മുതലായ 
൭െ ഴ് പം ക്രടെപ്പോയി രാവണന്െറ പുത്രനായ ഇന്ദ്ര 
ജിത്തിനെ വധിച്ചാലും. ജ്യക്ഷരാജനായ ജാംബവാനും വിഭീഷണയം 
സൈന്യ ക ത ്യത്തോടും മി നിന്നോടൊരുമിച്ചു വരും. ആ 
റവുക്ൂവനായ വിഭിഷണ൯ നികുംദ ം വു ഷ്യണന്൯ നികും ദില ഫ്ുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഉള്ളൂ 
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കളുളികളെല്ലാം നന്നായറിയുന്നവനാകുന്നു. രാമവാക്യം കേട്ട് ലക്ഷ്മ 

ണന് വിഭീഷണനോടുക്രടിച്ചേന്നു. ശ്രേഷ്ഠമായ മറെറാരു വില്ലെടുത്തു 

പിടിച്ചു. ശത്രുക്കഠം.ക് ഭയം ജനിപ്പിക്കുവാന് മതിയായ പരാക്രമശാ 

ലിയായ ലക്ഷ്മണന് രാമപാദാരവിന്ദത്തില് നമസ്തരിച്ചു. 
“അയംല സചിവൈടഃ സാഭ്ധം മഹാരാ രാവണാനുജഃ 

അഭിണഞസ്തസ്യദേശസ്യ പൃഷ്ടതോനുഗമിഷ്യതി.?? 

മഹാത്മാവും രാവണസഹോദരനുമായ ഈ വിഭീഷണനും, നി 

ന്നോടൊരുമിച്ചുവന്നു സഹായിക്കും. നികംഭിലയെന്നു പേരായ ആ 
സ്ഥലത്തിന്െറ രഹസ്യവിഴഞാനം വിഭീഷണന്നുണ്ടെന്നു വാല്ലികിയും 
പറഞ്ഞുകാണുന്നു. 

ല് 
8. അദല്മ മല് കാമ്മുകാമ്മുക്താഃ ശരാ നിര്ഭിദ്യ്യ രാവണിം 

ഗമിഷ്യ്യന്തിഹി പാതാളം സ്താതും ഭോഗവതീജലേ 

അല്പംഇപ്പോഠം, മല് കാമ്മുകാത് -എനെറ കാമ്മുകുത്തില്നിന്ന്, മു 

ക്താ€ ശരാഭ വിടപ്പെട്ട ബാണങ്ങറം, രാവണിംടരാവണപുത്രനെ, നി 

ഭില്ംപിളന്നിട്ടു്, ഭോഗവതിജലേ സ്ാതുംഭോഗവതീിജലത്തില് സ്ത്രാ 

നംലെയ്ക്കാനായ്യെ ണ്ട്, പാതാളം ഗമിഷ്യയന്തി ഹിടപാതാളത്തെ ഗ 
൭ 

മിക്കും നിശ്ചയം 

ഇപ്പ്യോം ഞാന് വില്ലകലച്ചു വലിച്ചു വിടുന്ന ബാണങ്ങ0ം ഇ 

ദ്രജിത്തിനെ വധിച്ചതില്പ്പിന്നെയും, ശക്തിയടങ്ങാതെ പാതാളത്തി 

ചെ ഗംഗയായ ഭോഗവതിയില് കുളിപ്പാനായ്യ്്കോണ്ടു ആ, ലോകത്തി 

ചേക്കു പോകും. 

അദ മല് കാര്മുകോല്സ്ൃഷ്ടാ? ശരാഃ സംഭിദ്യയ രാവണിം 

ലങ്കാ മഭിപതിഷ്യന്തി ഹംസാഃ പുഷ്ടരരിണീമില്” 

ഇപ്പ്ോം എനെറ വില്ലവലിച്ചു ധ്മാന് വിടുന്ന ശരങ്ങറം ഇന്ദ്ര 

ജിത്തിനെ പിളന്നശേഷവും വേഗം ശമിക്കാതെ, ഹംസപ്പക്ഷിക൦ം 

താമരപ്പയോയ്കുയെ യെന്നപോലെ ലങ്കയില് നാലുഭാഗത്തും വ്യാപിക്കും. 

എ വാല്ലീകി പറയുന്നത്. പാതാളത്തിലേക്കു പോകുമെന്നു 

പറയുന്നില്ല. 

9. ഏവമുക്ത്വാ സ സെരമിതരിഃ പരിക്രമ്യ പ്രണമ്യതം 

ഇന്ദ്രജിന്നിധനാകാം ക്ഷീ യയൌ ത്വരിതവിക്രമട 

സഃ സൌമിത്രിഃആ സമിത്രാപുതന്, ഏവം ഉക്ത്വാകഇപ്പകാരം പ 

റരത്തിട്ടു', തം പരിക്രമ്യ പ്രണമ്യ-അവനെ പ്രദക്ഷിണനമസ്ത്രാരം ചെ 

യിട്ടും “ഇ്രജിനിധ്ന്ക:ഷിം ഇന്ദ്രജിത്തിനെ ലധിപ്പാനാഗ്രഹിക്കു 
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ന്നവനായിട്ടു്, ത്വരിതവിക മഃ യയെരംവിക്രമത്തില് ത്വരയോടുക്ര 

ടിയവനായിട്ടു യാനംചെയ്യു. 

ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മണന് ശ്രീരാമനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു 

നമസ്തര ച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രജിത്തിനെ വധിപ്പാനാഗ്രഹത്തോടും പരാക്രമ 

ത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാ൯ ബദഭ്ധപ്പാടോടും കരുടെ പുറപ്പെട്ടുപോയി. 

] 0. വാനരൈര്ബഹു സാഹസ്രൈര്ഹന്തമാന് പുഷ്ഠതോന്വയാത് 

വിഭീഷണതശ്ച സഹിതോ മന്ത്രിഭിസ്തവരിതം യയൌ. 

ബഹു സാഹസ്രൈഃ വാനരൈഃട അനേകായിരം വാനരന്മാരോടുക്രടെ, 

ഹന്തമാന്- ഹനുമാന്, പൃഷ്ഠതഃ ട പിന്നാലെ, അന്പയാത് -അനുയാനം 

ലെയ്യു, മന്ത്രിഭിഭ സഹിതഃ വിഭീഷണ ചട മന്ത്രിമാരോടുക്രടിയ പിഭീ 

ഷണനും, ത്വരിതം യയൌംവേഗം യാനംചെയ്യു. 
അനേകായിരം വാനരന്മാരോടുക്രടെ ഹനുമാനും മന്ത്രിമാരോട്ട 

കൂടെ വിഭീഷണനും ലക്ഷ്തൂണന്നു പിന്ബലമായിട്ടു് സഞ്ചരിച്ചു. 

11. ജാംബവല്ച്പമുഖാ ട്ക്ഷാഭ സൌമിത്രിം ത്വരയാന്വഗുഃ 
ഗത്വാ നികുംഭിലാദേശം ലക്ഷ്മ ണോ വാനമെരഃ സഹ 

[ട്] 12. അപശ്യദ് ബലസംഘാതം ദൂരാദ്രാക്ഷസ സരംലം 
ജാംബ വല്പ്രമഖാഭം ജാംബവാന് മുതലായ, ട്ടക്ഷാഃടട്ടക്ഷന്മാര് ഴ് 

സെരമിത്രിം സുമിത്രയുടെ പുത്രനെ, ത്വരയാ അന്വഗുഃംബദ്ധപാടോ 
൨) ടക്രടെ അനുഗമിച്ചു, വാനരൈഃ സഹടവാനരന്മാരോടുക്രടെ, നികുംഭി 

ലാദേശം ഗപാടനികുംഭിലാദേശത്തെ ഗമി ൭ € 2] ]ട ടം 
ജു: ചവിട്ടു, ലക്ഷ്മുണദടലക്ഷ്യ 

ം ഭൂരാത് ടടൂരത്തുനിന്ന്, രാക്ഷസസദംലം ബലസംഘാതം രം 
ക്ഷസന്മാര് തിങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൈന 9 )സ മൂ ഹ൭ ത്ത, 
ശിച്ച. 
പ മുതലായ ജുക്ഷന്മാര് ബദ്ധപ്പാടോടുക്ൂടെ ല പി ശ്ര; ക്ഷണ 

നെ അനുഗമിച്ചു. വാനരന്മാരോടുക്രടിച്ചേന്ന നികംഭിലയെന്നു റി 
യപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തിലെത്തിയ ലക്ഷ്മണന് ദൂരെനിന്നു രാക്ഷസന്മാർ 
നിറഞ്ഞു തിങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൈന ത്തെക്കണ്ടു. 

ഇവിടേ വാല്ലീകി; 

ധം 
അപശ്ൃത ടാ 

€% സഗത്വാ ടൂരമധ്വാനം ലക്ഷ്മണ പരവീരഹാ 
രാക്ഷസേന്ദ്ര ബലം ദൂരാദപശ്വല് വ്യൂഹമാസ്ഥിതം?? 

%% ം ശത്രുവീരന്മാരെ സംഹരിപ്പാന് സമത്ഥനാഷ 
നടന്നുപോയി ന) പ്യൂഹമുറപ്പിച്ച നില്ക്കുന്ന രാക്ഷസേ ത്തെ 6 5 ഫ്: നാക്കി എന്നുതന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 

ലക്ഷ്മണന് ദൂരം 
ന്രനന്െറ സൈന്യ 
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ധനുരാനമ്യ സൌമിതരിര്യത്തോഭൂല് ഭൂരിവിക്രമഃ 

19. അംഗദേനച വീരേണ ജാംബവാന് രാക്ഷസാധിപഃ 

തദാ വിഭീഷണ പ്രാഹ സെരമിത്രിം പശ്യ്യ രാക്ഷസാന് 

] 4. യദേതദ്രാക്ഷസാനീകം മേഘശ്യാമം വിലോക്ൃതേ 

അസ്വാനീകസ്ച മഹതോ ഭേദനേ യത്തവാന് ഭവ. 

ഭൂരിപിക്രമഭ സൌമിത്രിഃ_ അധികം പരാക്രമത്തോടുക്രടിയ സുമിത്രാപു 

തന്, ധനുഭ ആനമ്യടവില്ല വലിച്ചിട്ട്, യത്തഃ അഭൂത് -ജാഗരൂകനാ 

യ്ഭിവിച്ചം വീരേണ അംഗദേനംശുരനായ അംഗദനോടുക്രടെ, ജാം 

ബവാന് ചടജാംബവാനും, തദാ രാക്ഷസാധിപഃ വിഭീഷണടംഅ 

പ്പോഠം രാക്ഷസാധിപതിയായ വിഭീഷണന്, സെരമിത്രിം പ്രാഹംസു 

മിത്രാപുതനോട പറഞ്ഞു, രാക്ഷസാന് പശ്ചംരാക്ഷസന്മാരെ നോക്കി 

യരലും, മേഘശ്യാമം-മേഘംപോലെ ശ്യാമള നിറമുളള, യത് ഏത 

ത് രാക്ഷസാനികം വിലോക്യതേടയാതൊരി രാക്ഷസസൈസന്യം കാ 

ണപ്പെടുന്നുവോം മഹതഃ അസ്യ അനീകസ്യടമഹത്തായ ഈ സൈസ്പയ 

ത്തിന്െറ, ഭേദനേ-ഭേദനത്തിത്, യത്നവാന് ഭവടപ്രയത്തിക്കുന്നവനാ 

യ് ഭവിച്ചാലും. 

മഹാ പരാക്രമശാലിയായ ലക്ഷ്മണന് വില്ലകലച്ചപിടിച്ച് ജാ 

ഗരൂകനായ് നിന്നു. മഹാവിരനായ അംഗദനോടുക്രടെ ജാംബവാനും 

ജാഗ്രതയുള്ള വനായിരുന്നു. അപ്പോം രാക്ഷസതമ്രേഷ്ഠനായ വിഭീഷ 

ണന് ലക്ഷ്കൂണനോടു പറഞ്ഞു:__ഇന്്രജിത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു 

നില്ലൃന്ന രാക്ഷസന്മാരെ നോക്കുക. മേഘംപോലെ ശ്യാമളനിറത്തില് 

കാണപ്പെടുന്ന ഈ മഹത്തായ രാക്ഷസസൈന്യയത്തെ പിളന്ന നശി 

പ്പിക്കുവാ൯ പരിശ്രമിച്ചാലും.” 

16. രാക്ഷസ്വദ്രസുതോപ്ൃസ്ലിന് ഭിന്നേദ്ദശ്യോഭവിഷ്യതി 

അഭിദ്രവാശുയാവദ്ൈവ നൈതല്കര്മസമാപ്പൃതേ. 

18. ജഹിവീരദുരാത്മാനം ഹിംസാപരമധാര്മികം 

അസ്തി൯ഭിന്നേ-ഇതു ഭേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും വിഷയത്തില്, രാക്ഷസ്വ്ര 

സൃതഃ അപിരാക്ഷസരാജാവിനെറ പുത്രനും, ദുശ്യഃ ഭവിഷ്യതി ദരി 

ക്കപ്പെടുവാ൯ യോഗ്യനായ ഭവിക്കും, യാവത് ഏതത് കമ്മ ന സമാ 

പ്യതേ-ഈ കര്മം സമാപ്ലമാകുന്നതിന്നു മുമ്പേ, ആശു അഭിദ്രവ 

വേഗം എത്രരിട്ടു ചെന്നാലും, വീര!_ഹേ ശൂര! ഹിംസാപരം അധാര 

മികം ദരാത്മാനം-ഹിംസേയില് താല്ലയ്യമുട്ഭവനും അധര്മിഷ്ഠനുമായ 

ദുഷ്ടനെ, ജഹിം-ഹനിച്ചാലും. 
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ഇര സൈന്യത്തെ പിളന്നാല് രാവണപുത്രനായ ഇസ്രജിത്തിനെ 

നിണക്കു കാണ്മാന് കഴിയും. അവന് നടത്തുന്നതായ ആ കമ്മം വു 

ത്തിയാകുന്നതിന്നു മുമ്പേ ഈ സൈന്മൃത്തിനെറ നേരെ പാഞ്ഞുചെ 

ലക. ഹേ ശുൂരനായ ലക്ഷ്തൂണ! പരദ്രോഹത്തില് തല്ലരനും അധമ്മിഷ്ഠട; 

നുമായ ആ ദുഷ്ടനെ വധിച്ചാലും. 

വിഭീഷണവചഃ ശ്രുത്വാ ലക്ഷ്മൂണഃ ശ്രഭലക്ഷണഭഃ 

17. വവഷശരവഷാണി രാക്ഷസേന്ദ്രസതംപ്രതി 

പാഷാണൈഃ പര്വതാഗ്ൈശ്ച വൃക്ഷൈശ്ച ഹരിയൂഥപാഃ 

18. നിര്ജഘ് നഃ സര്വതോടൈത്യാം സ്നേപിവാനരയൂഥപാന് 

പ! ടി ടി 4 ് ി റ വിഭീഷണ വചഭശ്രത്വാ- വിഭീഷണനെറ വചസ്റ്റിനെ ശ്രവിച്ചിട്ടു ശ്ര 

ഭലക്ഷണ$ഃ ലക്ഷ്ണഃ-ശോഭനലക്ഷണത്തോടുക്രടിയ ലക്ഷ്മണന്, രാ 

ക്ഷസേന്ദ്രസതംപ്രതിടരാവണപുതനെറ നേക്ക്, ശരവഷാണിവവ 
ഷം ശരവഷങ്ങളെ വഷിച്ചു, ഹരിയൂഥപാടടവാനരസംഘാധിപന്മാര്, 
പാഷാണൈഭടപാഷാണങ്ങറംകൊണ്ടും, പരവതാഗ്രൈഃ ചംപവ്ൃത 

ശിഖരങ്ങംകൊണ്ടും, വൃക്ഷൈഭ ചടവൃക്ഷ ങ്ങ0ംകൊണ്ടും, ദൈത്യാ൯ട 
അസുരന്മാരെ സര്വതടംനാലുഭാഗത്തും, നിര് ജഘ 'ന൯ഃടപ്രഹരിച്ച, തേ 
അപിം-അവരും, വാനരയൂഥപാന് നിര്ജഘ് നഃ_വാനരസംഘപാല 
ന്മാരെ നീിഹനിച്ചു. 

ശോഭനലക്ഷ്റണയുക്തനായ ലക്ഷ്മണന് വിഭീഷണന് പറഞ്ഞതു 
കേട്ട ഉടനെ ശാക്ഷസേന്ദ്രനായ രാവണനെറ പുത്രനായ ഇന്ദ്രജിത്തി 
നെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു നില്കുന്ന രാക്ഷസസൈസ്പയത്തില് ശരവഷാങ്ങളെ 
വഷിച്ചു. വാനരസേനാധിപന്മാരും കല്ലകഠം, പര്വതശിഖരങ്ങം, 

രി വൃക്ഷങ്ങം, എന്നിവകൊണ്ട് രാക്ഷസന്മാരെ എറിയുകയ്യം അടിക്കയും 
ചെയ്തു. രാക്ഷസന്മാ൪, വാനരസൈന്പയനാഥന്മാരെയും പ്രഹരിച്ചു. 

ിി രാക്ഷസേന്ദ്രസുതംപ്രതി?” എന്നതിന്നു ഇന്ദ്രജിത്തിന്െറ നേര 
ടു [ 

ലക്ഷ്ൃണന് ശരവഷം ൭: കം  ചെയ്യവെന്നത്ഥമായാല് വിഭീഷണന് പഠറടത്തേ 
ലി 4 തിന്നു വിപരീതമായിട്ടു ലക്ഷ്ണന് പ്രവത്തിച്ചുവെന്നു വരും. രക്ഷിച്ചു 

നില്ല്ലന്ന സൈന്യത്തെ പിളന്നാല് ഇന്ദ്രജിത്തിനെ കാണാമെന്നു പഠ 
ഞ്ഞതും അത്ഥമില്ലാത്തവാക്കായിട്ട വരും. അതുകൊണ്ട്” രാക്ഷസേ 
ന്രസുതനെയെന്നതിന്നു രാക്ഷസേന്ദ്രസുതനെ രക്ഷിച്ചുനില്ക്കുന്ന സൈ 
ന്ൃത്തെയെന്നു തന്നെ അത്ഥമാക്കേണം. 

*്വിഭീഷണവചഃ ശ്രത്വാ സം പഹൃഷ്ടടസല ൮ഹൃഷ്ട ക്ഷൂണട 
രാക്ഷസേഷുമഹാഭിമം ശരവഷമപാതയതാ 
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വിഭീഷണന് പഠഞ്ഞ വാക്കു കേട്ടു പരമസന്തുഷ്ണനായ ആ ല 

ക്ഷൂണന് രാക്ഷസന്മാരില് __ ഇന്ദ്രജിത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചു നില്ല്ന്ന രാ 

ക്ഷസസൈന്യൃത്തില് ഭയങ്കരമായ ശരവഷം ചെയ്യു. എന്ന് വാല്യീകി 
സ്ുഷ്ഠമായ്ക്കുന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. 

പരശ്വധൈദ ശിതൈര്ബാണൈ രസിഭിയ്യഷ്ഠിതോമരൈഃ 

19. നിര്ജഘ് ന൯ര്വാനരാനീകം തദാശബ്ദോമഹാനഭൂത് 
സസസ്പ്വഹാരസ്ത്മുലഭ സംജജേഞ ഹരിരക്ഷസാം. 

പരശവധൈദംപരശ്വധങ്ങം കൊണ്ടും, ശിതൈഃ ബാണൈഭംമൂര്ഛ 

യുകൂള ബാണങ്ങ€ംകൊണ്ടും, അസിഭിഃംവാളുകഠംകൊണ്ടും, യഷ്ടിതോമ 

രൈഃചയഷ്ടികഠം തോമരങ്ങം എന്നിവകൊണ്ടും, വാനരാനീകംടവാ 

നരസൈനസ്പ്യത്തെ, നിര്ജഘ് നുഃ-നിഹനിച്ചു, തദാ മഹാന്ശബ്ദുഃ അ 

ഭൂത് അപ്പോം മഹത്തായ ശബ്ദുമുണ്ടായി, ഹരിരക്ഷസാം - വാനരന്മാ 

രുടെയും രാക്ഷസന്മാരുടെയും, സഃ സംപ്രഹാരഃട ആ യുദ്ധം, തൃമുലഃ 

സംജജേ്ഞേം ഭയങ്കരമായ് ഭവിച്ചു. 
ടി പരശ്വധങ്ങറം, മൂര്ഛയധികമുക്ള ബാണങ്ങം, വാളുകഠം, വ 

കം, തോമരങ്ങറം, എന്നിവകൊണ്ടു രാക്ഷസന്മാര് വാനരസൈനസ്പയ 

ത്തെ ഹനിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഠം അത്ചുച്ചമായ ശബ്ദും പുറപ്പെട്ടു". വാ 

നരന്മാക്ടം രാക്ഷസന്മാക്കം തമ്മിലുണ്ടായ ആ യുദ്ധം മഹാ ഭയങ്കരമാ 

യ് ഭവിച്ചു. 

0. ഇന്ദ്രജിത് സ്വബലംസര്വ മര്ല്ലമാനം വിലോക്യ്യസഃ 

നികുംഭിലാംചഹോമംല തൃക്ത്വാശീഘ്യം വിനിര്ഗതഃ 

അര്ദ്യമാനംടഉ പദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന, സര്വം സ്വബലംംസമസ്തുമായ 

സ്വസൈസ്ൃത്തെ, വിലോക്യ നോക്കീട്ടു, സഃ ഇന്ദ്രജിത് ആ ഇന്ദ്രജി 

ത്തി, ഹോമം നികുംഭിലാം ചടഹോമത്തെയും നികുംഭിലയേയും, തൃ 

ക്ത്വാംത്ൃജിച്ചിട്ട് , ശീഘം വിനിര്ഗതഃചവേഗം പുറത്തേക്കു വന്നു. 

തന്നെ രക്ഷിച്ചു നില്ക്കുന്ന സൈസ്തത്തെ ലക്ഷ്മണനും വാനര 

ന്മാരും ഉപദ്രവിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്നതു കണ്ട് ഇന്ദ്രജിത്ത്, കേവലം ആആ 

ഭിചാരഹോമകമ്മത്തെ മാതൃമല്ല, ന'കുംഭിലയെന്ന ആ പ്രദേശത്തെ 

തന്നെ വിട്ടു വേഗം പുറത്തേക്കു വന്നു. 

“സ്വമനീകം വിഷണ്ണുംതു ദഷ്ട്വാശതൂഭിരദ്ദിതം 

ഉത്തസ്ഥാവിന്ദ്രജിച്ഛീ ഘമസമാപ്രയൈവകര്മതത് 

സതുകമ്മണ്യനിര്വൃത്തേ മസ്തൃശല്യം സമുദ്വഹന് 

പരിത്രാതും ബലംദീ൪ണ മഭിചക്രാമരാവണി?? 
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ശത്രുക്കളാല് ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന തന്െറ സൈസ്പ്യം ദുഃഖിക്കുന്ന 

തൃകണ്ട ഇന്ദ്രജിത്ത്" ചിന്നിച്ചിതറി ക്ലേശിക്കുന്നതിനെ സംരക്ഷിപ്പാന് 

കമ്മം സമാപ്ലമാകുന്നതിന്നു മുമ്പേതന്നെ ലക്ഷ്കണന്നു നേരെ പാഞ്ഞു 

ചെന്നു. എന്നു വാല്പീകിവാക്യം. 

81. രഥമാരുഹ്ൃയസധനുഭ ക്രോധേന മഹതാഗമത് 

സമാഹ്വയിത്വാ സെരമിത്രിം യുദ്ധായരണമുഭ്ധാനി. 

22. സെരമിത്രേ! മേഘനാദോഹം മയാജിവന്നമോക്ഷ്യസേ 

സധനുഭംധനുസ്സ്സോട ക്രടിയവനായിട്ട, രഥം ആരുഹ്ൃം.രഥത്തെ ത്ത 

രോഹണം ലെയ്യിട്ട്, മഹതാ ക്രോധേനം മഹത്തായ ക്രോധത്തോടു 

ക്രടെ, സെൌൌരമിത്രേ!ടഹേ സുമിത്രാപുത! അഹം മേഘനാദഃട-ഞാന്൯ 

മേഘനാദനാകുന്നു, ജീവന് ജീവിക്കുന്നവനായിട്ടു്, ത്വം മയാനമോ 
ക്ഷ്യൃസെടനീയെന്നാല് മോചിക്കപ്പെടുകയില്ല, ഇതിസെൌമിത്രിംടഇ 

ങ്ങിനെ സുമിത്രാപുത്രനെ, സമാഹ്വയിത്വാടസമാഹ്വാനം ചേയ്യിട്ട്, 
രണമൂഭ്നിടയുഭ്ധമഭ്ധയസ്ഥാനത്തില്, യൃദ്ധായ ആഗമത് ഭയൃദ്ധത്തി 

ന്നായ്യ്ൊണ്ടാഗമിച്ചു. 

വില്ല കയ്യിലെടുത്തു തേരില് കയറി മഹാ കോപത്തോടുക്രടെ 
“ഹേ ലക്ഷ്മണ! ഞാന് മേഘനാദനാണെന്നറിഞ്ഞുകൊ൦ംക. നിന്നെ 
ജീവനോടുക്രടെ ഞാന് വിട്ടയക്കുമെന്നു കരുതേണ്ട, വരിക??യെന്നുച്ച 
ത്തില് പറഞ്ഞു് യുദ്ധത്തിന്നായൊരുങ്ങി യുദ്ധഭൂമിയുടെ മദധ്യമാഗത്തു 
വന്നുനിന്നു. 

തത്രദൃഷ്്വാപിതൃവൃം സപ്യാഹനിഷ"റുര ഭാഷണം 
29. ഇഹൈവജാതടഃ സംവൃഭ്ധഭ സാക്ഷാല്ദ്രാതാപിതുര്മമ 

യസ്ത്വം സ്വജനമുല്സ്പജ്യ പരദൂത്യത്വമാഗതഃ. 
24. കഥദ്രഹൃസിപുത്രായ പാപീയാനസി മുമ്മതിഃ. 

തത്ൂട അവിടെ, പിതൃവ്യം ദുഷ്്വാ-പിതൃസഹോദരനെ ദശിച്ചിട്ട്, സഃ 4 
ന്ത് അവന, നിഷ് 9രഭാഷണം കഠിന വാക്കിനെ, പ്രാഹട പറഞ്ഞു, ഇഹ ി [രി 

എവജാത ഇവിടെത്തന്നെ ജനിച്ച സംവൃദ്ധഃകനന്നായ്ക്കുളന്നു, മമ 
പിതുഃ-എനെറ പിതാവിനെ ് ൽ 

ക ൨ പ'താവ!നെറ, സാക്ഷാല് ഭരാതാചശരിയായ സഹോ 
ദര൯, യഴടത്വംടയാതൊരു നീ 
പേക്ഷിച്ചിട്ട്, പരഭൂത്യത ക്ട ലാ ് ത്യ ന ആ ഗതഃ അന്യനന്െറ ഭൂതൃഭാവത്തെ പ്രാ 
൨ 

[| ചും പുതായടപുത്രസേറ നേരെ, കഥംദൃഹ്ൃയസി-എങ്ങിനെ ദ്രോഹി ക്കുന്നു, ദുർമതിഃ ത്വംകദുഷ്ണബുദ്ധിയായ നീ, പാപീയാ൯ അസിട അത 
ന്തം പാപിയാകുന്നു. ] 
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യുദ്ധമദ്ധ്യഭൂമിയില് പിതാവിന്െറ സഹോദരനായ വിഭീഷണന് 
നില്ല്യന്നതു കണ്ട് ഇന്ദ്രജിത്തിപ്രകാരം കഠിനമായാക്ഷേപിച്ചു പറ 
ഞ്ഞു:__“ഈ ലങ്കയില്ത്തന്നെ ജനിച്ചു സുഖമായി വളന്ന് എന്െറ 
പിതാവിന്െറ അടുത്തസഹോദരനുമായിരിക്കേ, പുത്രനായ എന്െറ 

മമ്മങ്ങളെ ശരൂവിനോടു പഠഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ച് ഏന്നെ ദ്രോഹിപ്പാനെ 

ങ്ങിനെ മനസ്സവന്നു. ദുഷ്ട! നീ മഹാപാപിതന്നെ.?” 

ഇന്ദ്രജിത്ത് വിഭീഷണനോടു പറഞ്ഞതിനെ വാല്ലീകിയിങ്ങി 

നെ വിവരിക്കുന്നു: 

“ഏവമുക്തോമഹാതേജാഃ സമരേരാവണാത്മജട$ 

അബ്രവീല്പരുഷംവാക്യം ദുഷ്ടവാതത്രവിഭീഷണം. 

ഇഹത്വംജാതവൃദ്ധോസി സാക്ഷാത്ഭ്രാതാവിതുര്മമ 

കഥംദൂഹ്ൃസിപുത്രായ പിതൃപ്യഭസന്൯നിശാചര! 

നജ്ഞാതിത്വംനദ്രാതൃത്വം നജാതിസ്പവദുരമതേ! 

പ്രമാണംന.ചസൌഹാദ്ദം നധര്മോധര് മൂഷക! 

ശോച്യയസ്ത്പമസിമുര്ബുദ്ധേ! നിന്ദനീയശ്ചസാധുഭിഃ 

യസ്ത്വംസ്വജനമുത്തൃ, ജ്യ പരളതൃത്വമാഗതഭ. 

നൈതച്ഛിഥിലയാബ്ുഭ്ധ്യറ ത്വംവേത്സിമഹദന്തരം 

ക്വചസ്വജനസംവാസഃ ക്വചനീചപരാശ്രയഃ 

ഗണവാന്വാപരജനഃ സ്വജനോനിര്ഗുണോപിവാ 

നി൪ഗുണഭസ്വജനഭത്രേയാന് യഃപരഃപരഏവസഃ. 

നിരനുകോശതാചേയം യാദ്ൃശീതേനിശാചര്! 

ഴ് സ്വജനേനത്വയാശക്യാ പ്രതിഷ്ഠാവാസു ഖാനിവാ 

യദിത്വംപരുഷാണ്മുക്തഃ പിത്രാമമനിശാചര! 

ഗൌരവാല്പ്രണയാദ്വാപി തഥൈവപരിസാത്ത്വിതഭ. 

യഥൈവപ്രണയാദഭ്വാപി ഗുരുര്വദതിവിപ്രിയം 

തശഥൈവസപുനമ്മുഡ !ലാലയത്യവിചാരയ൯ 

ഗണവന്മിതനാശാത്ഥ മമിതുമുപചീയതേ 

ശാലിസ്പംബസമീപസ്ഥം ശ്യാമാകമിവതംത്യജേത് 

ഡുദ്ധകളത്തില്വെച്ച്* ലക്ഷ്ൂണനോടിപ്രകാരം പറഞ്ഞ രാവണ 

പുത്രനായ ഇന്ദ്രജിത്ത് ം നാറി വിഭീഷണനെക്കണ്ടിട്ടിങ്ങിനെ പഠ 

ഞ്ഞു:_ “നീയിവിടെ ജനിച്ചുവളന്നു. എനെറ പിതാവിനെറ സാക്ഷാല് 

സഹോദരന്. രാക്ഷസ! എനെറ ഇളയച്ഛു നായിരിക്കേ എന്നേ ദ്രോഹി 

പ്പാന് മനസ്സു വന്നതെങ്ങിനെ? ബന്ധുതയോ സഹോദരത്പമോ ജാ 
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തിയോ സ്നേഹമോ, ധമ്മമോ ഒന്നുംതന്നെ നിന്നെ സംബന്ധിച്ചെട 

ത്തോളം കായ്യമായ് ഭവിച്ചില്ല. ദുര്ബുദ്ധേ! നിന്നെക്കുറിച്ചു ദുഭഖിക്കു 

കതന്നെവേണം. സജ്ജനങ്ങറം നിന്നെ 0 ര്ടോ പ 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് നി സ്വജനത്തെയുപേക്ഷിച്ചു പളളി ട്രത്യയ 

ഭാവത്തെ സ്വികരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്െറ അന്തരത്തെ നിന്െറ തുച്ഛ 

ബുദ്ധിനിമിത്തം വീയറിയുന്നില്ല. നിച! സ്വജനത്തോടു ചേന്തിരിക്കു 

ന്ന മഹിമയെവിടെ? പരനെ ആത്രയിച്ചിരിക്കുകയെന്ന നൈച്യയമെവി 

ടെ? രണ്ടിന്നും മഹത്തായ അന്തരമുണ്ട് . അന്യന് ഗണവാനായിരിക്ക 

ട്ടെ. സ്വജനം ഗുണഹീനനുമായിരിക്കട്ടെ. ഏന്ന്യാല്ും നിര്ഗുണനായ 

സ്വജനം തന്നെ മ്രേഷ്ഠന്. അന്യനെപ്പ്പോഴം അന്യ൯തന്നെ. രാക്ഷസ 

നെറ ക്രൂരതയെതരയാണെന്നു നിര്ണയിപ്പാന്൯ പ്രയാസം. മ 

ത്തില് യോജിച്ചിരുന്നാല് സുഖമോ സ്ഥിരമിവിതമോ അനുഭവിപ്പാന് 

കഴികയില്ലെന്നു നീ കരുതി. നിശാചര! എനെറ പിതാവു നിന്നോടു 

പരുഷമായിപ്പറഞ്ഞുവെങ്കില് ഗുരുത്വം നിമിത്തമോ പ്രണയം നിമി 

ത്തമോ ആയിരിക്കാം. അതേപ്രകാരം സമാശ്വസിപ്പിക്കയും ചെയ്യിട്ട 

ണ്ടു. ഗുണദോഷങ്ങളെ നിരൂ പിക്കാതെ ലാളിക്കയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് . ഗ 

ണവാനായ മിത്രത്തെ നശിപ്പിക്കുവാന് നീ ശത്രുവിനെ ഉപചരിക്കുന്നു. 
ഇപ്രകാരമുളമ ദുഷ്ടനെ ചമ്പാന് നെല്ച്ചെടിയുടെ അരികത്തു നില്ല 
ചാമച്ചെടിയെയെന്നപോലെ പറിച്ചു ടൂരെക്കളയുകതന്നെവേണം. 

ഇത്രയും അധിക്ഷേപിച്ചുപറത്ഞെ ഇന്ര്രജിത്തിനോടു വിഭീഷണന് 
പറയുന്ന മ൨.പടിക്രടെ വാല്ലികിയത്തില്നിന്നറിയാഞ്ഞാല് ഇന്ദ്ര 
ജിത്തിന്െറ അഭിപ്രായം സ്വീകായ്യമാണെന്നു ചിലക്ക തോന്നുലാനെ 
ഉപ്പമുട്ളതിനാല് വിഭിഷണനെറ മ൨പടിയെ വാല്ലികി കാണിക്കുന്നു. 

“കുലേയദ്യപി ജാതോഹം രക്ഷസാംപാപകര്മണാം 
ഗുണോയട$പ്രഥമോന്ുണാം -തമ്മേശീലമരാക്ഷസം 
നരമേ ദാരുണേനാഹം രാജ്യേനപാപകര്മണാ 
ദ്രാത്രാവിഷമശീലേന ന ച രംഭസൃദുരാത്മനാ. 
ഹരണംച പരസ്വാനാം പരദാരാഭിമഷണം 
സുഹൃദാമഭിശങ്കാ ച തൂയോദോഷാഃ ക്ഷയാവഹാഃ 
മഹഷീണാംവധോഘോരടഃ സ൪രവദേവൈശ്ചവിഗ്രഹഃ 
ക്രോധശ്ചൈവാഭിമാനശ്ച വൈരത്വംപ്രതിക്രലതാ. 
ഏര്്തേദോഷാസ്തവ പിതുര്ജീവപിതൈെശ്വയനാശനാഃ 
൧ണാനുപ്രച്ഛ്ലാദയന്ത്യസയ പര്പതാനിവ നീരദാഭ.? 
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പാപകമ്മം ചെയ്യുന്ന രാക്ഷസന്മാരുടെ കുലത്തില് ഞാന് ജനി 

ച്ചുവെങ്കിലും കുലമല്ല, ഗുണമാണ് പ്രധാനം. അതുകൊണ്ടെനിക്ക്' രാ 

ക്ഷസസ്വഭാവമില്ല. പാപകമ്മംകൊണ്ടു ലഭിക്കുന്ന രാജ്ൃത്തിലെനി 

ക്കു സന്തോഷമില്ല. ദുഷ്ണബുദ്ധിയും ഭയങ്കരനുമായ ജ്യേഷ്ഠദ്രാതാവിനോ 

ട ചേന്നു സന്തോഷിക്കുന്നവനല്ല ഞാ൯. പരന്മാരുടെ സ്വത്തിനെ അ 

പഹരിക്കുക, പരഭായ്യയെ സ്ററശിക്കുക, സുഹൃത്തുക്കളെ ശങ്കിക്കുക ഈ 

മൂന്നു ദോഷങ്ങറം ഉള്ളവന് ക്ഷയിക്കാതിരിക്കയില്ല. മഹഷിമാരെ ക 

ിനമായി വധിക്കുക, സര്വ ഭദേവന്മാരോടും കലഹിക്കുക എന്നിവയും 

ക്രോധം, അഭിമാനം, വൈരം, പ്രതിക്രലഭാവം എന്നിവയും നിന്െറ 

അച്ഛുന്നുള്ള ദോഷങ്ങളാണ് . ഇവ ജീപിതത്തെയും ഐശ്വയ്യത്തെ 

യും നശിപ്പിക്കും. ഈ ദോഷങ്ങറം നിന്െറ അകച്ഛുന്നുള്ള വമ്പിച്ച ഗു 

ണങ്ങളേക്രടി, മേഘം പര്വതത്തെയെന്നപോലെ മറയ്ക്ന്നു. അതു 

കൊണ്ടു നാശഹേതൃകമായ സ്വജനാശ്രയത്തെക്കാഠം ത്രേയഃസാധക 

മായ പരാശ്രയം ത്രേഷ്ഠടമെന്നു സാരം. 

5. ഇത്ചൂക്ത്വാലക്ഷ്കൂണംദൃഷ്ടപാ ഹനആമല്പൃഷ്ഠതഃസ്ഥിതം 

ഉദ്യദായുധനിസ്ര്രിംശേ രഥേ മഹതി സംസ്ഥിതഭ. 

8൫. മഹാച്രമാണമുദ്യമ്യഘോരം വിസ്റ്റാരയ൯ധനുഃ 
പ ് 

അല്യോ മാമകാട ബാണാട പ്രാണാന്പാസ്ൃന്തിവാനരാഃ. 

ഇതിഉ ക്ത്വാടഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു, ഹനമല്പൃഷ്ഠതഃസ്ഥിതംഹ 

നുമാനെറ പിന്നില്നില്ലുന്ന, ലക്ഷ്യണംദൂഷ്ടവാ-ലക്ഷ്കൂണനെ ദരിച്ചി 

ടം ഉദ്യദായയധനിസ്റ്രിംശേകഉദ്ൃത്തുക്കമായിരിക്കുന്ന ആഡ്യധങ്ങളോടും 

നിസ്ര്രിംശങ്ങളോടും (വാളുകഴം) ക്രടിയ, മഹതി രഥേ സ്ഥിതഃടമഹ 

ത്തായ രഥത്തില് സ്ഥിതിചെയുന്നവന്, ഷഘോരംധനുഃട ഭയങ്കരമായ 

ധനുസ്സിനെ, മഹാപ്രമാണം ഉദ്യമ്യ- ഏററവുമുയത്തീട്ടു', വിസ്റ്റാരയന് 

ഞാണ് വലിച്ച് ശബ്ബിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ട് , വാനരാഭ ഹേ വാനരന്മാ 

രെ, അല്യ മാമകാ ബാണാഭംഇപ്പോഠം എന്െറ ബാണങ്ങംം, വ$പ്രാ 

ണാന് നിങ്ങളുടെ പ്രാണങ്ങളെ, പാസ്പയന്തി- പാനംചെയ്യും. 

പിഭ്ഭീഷണനോടിപ്രകാരം പഠഞ്ഞതിന്നുശേഷം ഹനുമാന്െറ 

പിന്നില് നില്ലന്ന ലക്ഷ്ൂണനെക്കണ്ടു. ആയുധങ്ങളും വാളുകളും വേ 

ണ്ടേടത്തോമം എടുത്തുവെച്ചിട്ടുളള മഹത്തായ ഒരു തേരിലിരുന്ന്' ഇ 

രജിത്ത് ശര്യക്കറംക്കു ഭയത്തെ വദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായ തനെറ വില്ലി 

നെ ഉച്ചിത്തിലുയത്തി ഞാണൊലിപ്യാപിപ്പിച്ച് “ഹേ വാനരന്മാരെ! 
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ഇപ്പോം ഞാന് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബാണങ്ങറം നിങ്ങളൂടെ പ്രാണവായു 

ക്കമെ പാനംചെയ്യും” എന്നു പറഞ്ഞു. 

947. തതഃശരംദാശരഥിഃ സന്ധായാമിത്രകശനഃ 

സസര് ജരാക്ഷസേന്ദ്രായ ക്രുദ്ധഭസര് പഇവശ്വചസന് 

ഇന്ദ്രജിദ്രക്തനയനോ ലക്ഷ്മൂണംസമുഭൈക്ഷത. 

തതഃകഅനന്തരം, അധിത്രകശനഃദാശരഥിഃടശത്രക്കളെ നശപ്പിക്കുന്ന 

ദശരഥപുത്രന്, ശരംസന്ധായംബാണംതൊടുത്തിട്ടു , ക്രുദ്ധഭസര് പടഇ 

വശ്വസ൯ -ക്രോധിച്ച സര്പമെന്നപോലെ ശ്വസിച്ചുംകൊണ്ട', രാ 

ക്ഷസേന്ദ്രായംരാക്ഷസേന്ദ്രനെറ നേക്ക്, സസര്ജടവിട്ടു, രക്തനയ 

നഃഇന്ദ്രജിത് ടരക്തവര്ണമായ കണ്ണുകളോടുക്രടിയ ഇന്ദ്രജിത്ത്, ല 

ക്ഷണം സമുദൈക്ഷതടലക്ഷ്മൂണനെ നോക്കി. 

ഉടനെ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതില് സമത്ഥനായ ലക്ക്ൂണന് 

കോപത്തോടുക്രടെ സര്പമെന്നപോലെ നിശ്വസിച്ചുംകൊണ്ടു ബ്ബാ 
ണംതൊടുത്ത്' ഇന്ദ്രജിത്തിന്െറനേക്കു വിട്ട. ക്രോധത്താല് കലങ്ങിമ 

ല് റു (ന ര റിഞ്ഞ കണ്ണുകളോടുക്രടിയ ഇന്ദ്രജിത്ത ലക്ഷ്മണനെ നന്നായൊന്നു 
നോക്കി. 

25. ശക്രാശനിസമസ്സറരൈ ല്ൃക്ഷുണേനാഹതഃ ശരൈഃ 
മുഹുത്തമഭവമ്മുഡ പുനഃ പ്രത്യാഹൃത്തേന്ദ്രിയഃ 

20. ഭദദശാവസ്ഥ്്തംവീരം വീരോദശരഥാത്മജം 
സോഭിചക്രാമസെരമിത്രിം ക്രോധസംരക്തലോചനഃ 

90. ശരാ൯ധനുഷിസന്ധായ ലക്ഷണം ചേദമബ്രവീത് 
യദിതേപ്രഥമേയുഭ്ധോ നദ്ദഷ്ലോമേപരാക്ര മഃ 

91. അല്ലത്വാംദശയിഷ്യാമി തിഷ്ടേദാനീം വ്യവസ്ഥിതഃ 
ഇത്യൂുക്ത്വാസപ്ലഭിരബാണൈ രഭിവിപ്യാധലക്ഷ്മണം. 

ശക്രാശനിസമസ്സുരൈഃ ശരൈഃ ഇന്ദ്രന്െറ വള്കയേധംപോകചെ സ്പുശ 
ത്തോടുക്രടിയ ബാണങ്ങംകൊണ്ടു', ലക്ഷ്ണേന ആഹതട ലക്ഷ്മണ 
നാല് താഡിക്കപ്പെട്ടവന്, മുഹൂത്തം മൂഡ അഭവത ടഅല്ലസ 
ബോധരഹി। റ ല് തനായ് ഭവിച്ചു, പുനഃ പ്രത്യാഹൃതേന്ദ്രിയട_പിന്െ 

ല് [ യ ത്യാഹരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ര്രിയങ്ങളാടുക്രടിയവനായ, വീരഃട വീരന്, 
സ്ഥിതം വീരം ദശരഥാത്മജം_ അവി 

മയം 

പ്ര 
അവ 

ട്ട നി ി ടെ ന ്ൃക്ന്ന വരനായ 8ശരഥ 
൨൪൫൫൬, ദദ ശക കണ്ടു, ക്രോാധസംരക്തചോചനട സ്സ 
ടയ 

ടക ക്രാധത്താല് 
റവും തുടുത്ത കണ്ണകളോടുക്രട ടു ു്നുകളോടു്രടിയ അവന, സെരുമിത്രിം ആഭിച്ച 
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ക്രാമം സുമിത്രാപുതനെ എതൃത്തു, ധനുഷി ശരാന് സസ്ധായംധനു 
സ്പില് ശരങ്ങളെ സന്ധാനം ചെയ്യിട്ട്', ലക്ഷ്മൂണം ഇദം അബ്ബവീത് 
ചട ലക്ഷ്ണനോടിങ്ങിനെ പറകയും ലെയ്യു. പ്രഥമേ യുദ്ധേകപ്രഥമ 

യുദ്ധത്തില്, മേ പരാക്രമഃട എനെഠ പരാക്രമം, തേന ദുഷ്ണഭയദിട 
നിന്നാല് ദശിക്കപ്പെട്ടില്ലെില്, അല്യ്യ ത്വാം ദരയിഷ്യാമികഇപ്പോറം 
നിന്നെ ഞാന് ദശിപ്പിക്കാം, ഇദാനീം വ്യവസ്ഥിതടഃ തിഷ്ഠ ഇപ്പോം 

ഉറച്ചു നിന്നാലും, ഇതി ഉക്ത്വാ സപ്ലഭിഃ ബാണൈഭ-ഏന്നു പഠ 

ഞെരിട്ടു' ഏഴു ബാണങ്ങറംകൊണ്ട്', ലക്ഷണം അഭിവിപ്യാധ-ലമ്യൂണ 
നെ അഭിവേധിച്ചു. 

ഇന്ദ്രനെഠറ വജ്കായുധമെന്നപോലെ ശക്തിയോടും മുര്ഛയോ 

ടുംകരടെ സ്ുശിക്കുന്ന ബാണങ്ങറംകൊണ്ട്' ലക്ഷ്മൂണനാല് താഡിക്ക 
പ്പെട്ട ഇന്ദ്രജിത്ത് അല്പനേരം ബോധരഹിതനായ ഭവിച്ചു. പിന്നെ 
ഇന്ര്രിയങ്ങറം തെളിഞ്ഞുപ്പോഠം വീരനായ അവന് തന്െറ മമ്പില്നി 

ലൂന്ന വീരനായ ദശരഥപുത്രനെക്കണ്ടു ദ്വേഷ്യയത്താല് കണ്ണുകഠം ചുക 

ന്നിരിക്കുന്ന അവന് ലക്ഷ്ൂണനെറ നേക്ക പാഞ്ഞു. ബാണങ്ങളെ വി 

ലരില്ത്തൊടുത്തു ലക്ഷ്മൂണനോടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: ആദ്യത്തെ യുദ്ധ 

ത്തില് നീയെനെറ പരാക്രമത്തെക്കണ്ടില്ലെങ്കില് ഇപ്പോഠം നിണക്കുതു 

കാട്ടിത്തരാം. എനെറ മുമ്പാകെ ഉറച്ചുനിന്നാലും. എന്നു പറഞ്ഞു്” 

ഏഴ ബാണങ്ങംകൊണ്ടു ശരീരത്തില് പലേടജ്ചം മുറിപ്പെടുത്തി. 

39. ദശഭിശ്ചഹനൂമന്തം തീക്ഷ് ണധാരൈഃ ശരോത്തമൈഭ 

തതഃ ശരശതേനൈവ സംപ്രയുക്തേന വീത്ുവാന് 

39. ക്രോധദ്വിഗുണസംരബ്ലോ നിബ്ബിഭേദവപിഭീഷണം 

ലക്ഷ്മുണോപിത്ഥാശത്രും ശരവഷൈരവാകിരത്. 

രീക്ഷണധാരൈട ദശഭിഃ ശരോത്തമൈട-തീക്ഷണധാരകകോടുക്രടി 

യ പത്തുത്തമശരങ്ങഥംകൊണ്ടു , ഹന്മന്തംട ഹനുമാനെയും, തത 

ക്രോധദ്വിഗുണസഛബ്ദുഃ വിയയവാന് അനന്തരം ക്രോധത്താല് ഇരട്ടി 

ക്ഷോഭത്തോട്ടക്ടടിയ പരാക്രമി, സംപ്രയുക്തേന ശരശതേന ഏവട 

നന്നായി പ്രയോഗിച്ച ൬൨ ശരംകൊണ്ടുതന്നെ, വിഭീഷണം നിര്ബി 

ഭേദം-വിഭീഷണനെ നിഭേദിച്ചം ലക്ഷ്ൂണഃ അപിട ലക്ഷ്മണനും തഥാ 

ശരവചീ$_ അപ്രകാരം ശരവഷങ്ങംകൊണ്ട്ം ശത്രും അവാകിരത് ക 

ശത്രുവിനെ മൂടി. 

അത്യന്തം മൂര് ഛയുളൂള പത്തുത്തമശരങ്ങംകൊണ്ടു ഹനുമാനേ 

യും മുറിപ്പെടുത്തി. അനന്തരം ശക്തിയോടുക്ൂടെ വലിച്ചുവിട്ട തൂര ര 
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രങ്ങഠംകൊണ്ടു് ക്രോധാധിക്യത്താല് ഇരട്ടി ക്ഷോഭത്തോടുക്രടിയ ഇന്ദ്ര 

ജിത്ത് വിഭീഷണനെ സര്വാംഗം മുറിപ്പെടുത്തി. ലക്ഷ്കൂണനും അതു 

പോലെത്തന്നെ ശരവഷംകൊണ്ട്' ശത്രുവിനെ മൂടി. 

34. തസ) ബാണൈഃ സുസംവിദ്ധം കവചം കാഞ്ചനപ്രഭം 

വൃശീയ്യത രഥോപസ്ഥേ തിലശഭ പതിതം ഭവി 

തസ്യ ബാണൈഃംഅവനെറ ബണങ്ങളാതല്, സുസംവിഭഥം-ഏററവും 

മുറിക്കപ്പെട്ടതും, കാഞ്ചനപ്രഭം കവചം൭സ്വര്ണത്തിനെഠ പ്രഭയോടു 
ക്രടിയതുമായ, കവചം. രഥോപസ്വേ വൃ ശീയ്ൃത- തേര്ത്തട്ടില് മുറി 
ഞ്ഞുവിണു, തിലശഃ ഭവി പതിതം -എണ്മണിപോലെ ഭൂവില്പതിച്ചു- 

ലക്ഷ്മൂണബാണങ്ങള ഠല് ഏററവും മുറിക്കപ്പെട്ട സ്വര്ണതുല്യയമാ 
൮. കവചം തേര്ത്തട്ടില് ഖണ്ഡംഖണ്ഡ മയ്ക്ക് ണു. പിന്നെയും ബാണ 
ങ്ങളാല് മുറിക്കപ്പെടുകയ:ല് എള്ളിന്മണിയെ നപോലെ ഭൂമിയില് 

രി വീണു. 7 
99. തതഃ ശരസഹസ്രേണ സംക്ര,ദ്ധോ രാവണാത്മജഃ 

ബിഭേദ സമരേ വീരം ലക്ഷണം ഭീമവികരമം 
90: വൃശീയ്യതാപതദ്ദിപ്യം കവചം ലക്യ്ൂണസ്യച 

ൃതപ്രതികൃതാസ്യോന്്യം ബഭൂവതുരഭിദദത്രൌ 

97. അഭിക്ഷ്ണം നിശ്വസന്തൌതെൌ യുഭ്മയതാം തുമുലംപുനഃ 
തതട സംക്രുദ്ധഃ രാവണാത്മജഃട അനന്തരം അതി ശുദ്ധനായ രാവണ 

യ കി ര പുത്ര൩, സമ്ഭരടസമരത്തില്, ഭീമവിക്രമം വീരം ലക്ഷ്മൂണംടഭയങ്കര 
മായ പരാക്രമത്തൊടുക്രടിയ വീരനായ ലക്ഷ്മണനെ, ബിഭേദംഭേടി 
ചും ലക്ഷ്മണസ്യ ദിപ്യം അപി കവചം വൃശീതൂത-ലക്ഷ്ൂണനന്െറ ദി 
വ്യൃമായിരിക്കുന്ന കവചവും മുറിഞ്ഞു, കൃത 
ന്വയോന്യം പകരത്തിന്നു പകരം മലയഷ്തുന്നവരായ ആ രണ്ടുപേര്, അഭി 
മൂത്രൌൌകനേരിട്ട പായുന്നവരായിട്ടു, ബഭ്ൂവതുടടഭവിച്ച, അഭിക്ഷ്ണം 
നിശ്വസന്തൌ തെര അടിക്കടി വിശ്വസിക്കുന്ന ആ രണ്ടുപേര്, പുനഃ തുമുലം യുഭ്ധ്യേതാംട പിന്നെ ഭയങ്കരമായി യൃദ്ധംചെയ. 

പ്രതികൃതാന്ധ്യോന്പം- ആ 

അനന്തരം അത്യന്തം കോപിച്ച ഇന്ദ്രജിത്ത്, ശത്രുക്കഠംക്കു ഭയം 1, ഴ ി ജനിപ്പിക്കുന്ന പരാക്രമത്തോടുക്രടിയ വീരനായ ലക്ഷ്ണനെ അനേ കം ശരങ്ങളെയ്യ മുറിപ്പെടുത്തി. ലക്ഷുണന്െറ ട് ( 
മ മുറിഞ്ഞു. പകരത്തിന്നുപകരം ലെയ്യുന്ന 

പാഞ്ഞുകൊണ്ട ടിക്കടി ഭീ റു ടാ ആടക്കട। ഭ രഘശ്വാ 
യി യുദ്ധംചെയ്തു, 

വ്ൃമായ കവചവും 
ആ രണ്ടുപേരും നേക്കനേ൪ 

സം വിട്ടുകൊണ്ടും ഭയമയ്രരമാ 
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ശരസംവൃതസര്വാംഗൌ സർവതോ രുധിരോക്ഷിതെര 

983. സുദിര്ഘകാലം തൌ വിരാവന്പ്യോന്പം നിശിതൈഃ ശരൈഃ 

അയുദ്ധ്യേതാം മഹാസത്വൌ ജയാജയവിവര്ജിതെൌ 

ശരസംവൃതസര്വാംഗൌകചശരങ്ങളാല് മൂടപ്പെട്ട സര്വാംഗങ്ങളോടു 

കൂടിയവരും, സർവതഃ രുധിരോക്ഷിതൌടസവ്വഭാഗത്തും രുധിരം ഒലി 

ക്കുന്നവരുമായ, ത്രെ വീരൌ അന്യോന്യം ആ രണ്ടു വീരന്മാർ ത 

മ്മില് തമ്മില്, നിശിതൈഭ ശരൈഃകമൂര്ച്ച,യുള്ള ശരങ്ങംകൊണ്ടു് , 

ജയാജയവിവര്ജിതൌ അയുദഭ്ധ്യതാംടജയാജയങ്ങളില്ലാത്തവരായി 

ട് ലാഗാ: 

രണ്ടുപേരുടെ സര്വാംഗങ്ങളും ശരങ്ങംകൊണ്ടു മൂടപ്പെട്ടു. ര 

ക്തം എല്ലാഭാഗത്തുനിന്നും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മഹാബലശാലികളും 

വീരന്മാരുമായ ആ രണ്ടുപേര് മൂര്ച്ഛ യുളള ശരങ്ങഠം അന്യോന്യം 

യോഗിച്ചു വമൂരെനേരം യുദ്ധംലെയ്യു. ജയവും പരാജയവും രണ്ടുപേ 

ക്ഒമുണ്ടായില്ല. 

39. ഏതസ്തിന്നന്തരേ വീരോ ലക്ഷ്മണ പഞ്ചഭിഭ ശരൈഃ 

 രാവണേഃ സാരഥിം സാശ്വം രഥംച സമചൂര്ണയത്് 

40. ചികച്ചഛോ്േദ കാര്മുകം തസ്യ ദശയന് ഹസ്തലാഘവം 

സോന്യൃത്തു കാര്മുകം ഭദ്രം സജ്യം ചക്രേ ത്വരാന്വിതട 

41. തച്ചാപ മപി ചിച്ഛേേദ ലക്ഷ്ൂണസ്തിഭിരാശുഗൈഃ 

തമേവ ച്ലൂിന്നധന്വാനം വിപ്യാധാനേക സായകൈടഃ. 

ഏതസ്തരിന് അന്തരേ ഇതിന്നിടയില്, വീരഃ ലക്ഷ്മൂണഃ_വിരനായ ല 

ക്ഷൂണന്, പഞ്ചഭിഃ ശരൈഃട അഞ്ച ശരങ്ങംകൊണ്ടു, രാവണേടടരാ 

വണപുത്രനെറ, സാരഥിംസാശ്വം രഥംച സമചൂര്ണയത് സാരഥി 

യേയും അശ്വത്തോടുക്രടെ രഥത്തേയും പൊടിയാക്കി, ഹസ്പലാഘവം 

ദരയ൯-കൈവേഗത്തെ ദശിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ട്, തസ്യ കാര്മുകം 

ചിരച്ഛ്േ ദം അവനെറ ്ില്ലിന്നോ ഛേദിച്ചു, ത്വരാന്വിതഭ സഃംബദ്ധ 

പ്ാടോടുക്രൂടിയ അവന്, ഭദ്രം അന്പത് കാര്മുകംത്രേഷ്ഠമായ മറെറാ 

ര ലാപത്തെ, സജ്യം ചക്രേ-ഞാണ്വലിച്ചു മുക്കി, റ ത്രി 

ഭിഃ ആശ്രഗൈഃ ലക്ഷ്മണന് മൂന്നു ബാണങ്ങംകൊണ്ടു , തത് ചാപം 

അപി ചിച്ചേയേദടആ ലാപത്തേയും ഛേദിച്ച, ഛിന്നധന്വാനം തം 

ഏവ കി ധനുസ്സ്ോടടക്രടിയ അവനെത്തന്നെയും, അനേ 

കസായകൈഃ വിവ്യധേടത്ാനേക ബാണങ്ങറാംകൊണ്ടു വേധിച്ച. 
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ഈയവസരത്തില് വീരനായ ലക്ഷ്മണന് അഞ്ചു ശരങ്ങംകൊ 

ണ്ട്” ഇന്ര്രിജിത്തിന്െറ സുതനെയും കുതിരകളോടുക്രടെ തേരിനെയും 

പൊടിപൊടിയാക്കി. കൈവേഗത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു' അവ 

ന്െറ വില്ലിനെയും മുറിച്ചു. അവന് അതിവേഗത്തില് ഭദ്രമായ മ 

റെറാരു വില്ലെടുത്തു ഞാണ് വലിച്ചുമുരക്കി. അതിനെയും ലക്ഷ്മണന് 

മൂന്നു ബാണങ്ങംകൊണ്ടുടനെ മുറിച്ചു. മുറിഞ്ഞ വില്ലോടുക്രടെ നില്ല 

ന്ന അവനെത്തന്നെ അനേക ബാണങ്ങംകൊണ്ടു മുറിപ്പെടുത്തി. 

49. പുനരന്യല്സമാദായ കാര്മുകം ഭീമവിക്രമഃ 

ഇന്ദ്രജില്ലക്ഷ്ുൂണംബാണൈഭ ശിതൈരാദിതൃസന്നിഭൈഃ 

48. ബിഭേദവാനരാന്൯സര് വാന് ബാണൈ രാപൂരയന്ദിശഃ 

ഭീമവിക്രമഃ ഇന്ദ്രജിത് ഭയങ്കരമായ പരാക്രമത്തോടുക്രടിയ ഇന്ദ്രജി 

ത്ത്, അന്പല് കാര്മുകം സമാദായ മറെറാരു ചാപമേടുത്തിട്ടു്, ആ 
ദിത്യസന്നിഭൈട നിശിതൈഃ ബാണൈഃടസൂയ്യനെപ്പ്യോലെ പ്രകാശി 
ക്കുന്ന മൂര്ഛയുള്ള ബാണങ്ങംകൊണ്ട്, ലക്ഷ്മൂണം ബിഭേദടലക്ഷ്മണ 

നെ ഭേദിച്ചു, ബാണൈഭ ദിശഃ ആപൂരയന്ബാണങ്ങറംകൊണ്ടു' ദി 

കളകളെ ന റക്കുന്നവനായിട്ടു്, സര്വാന് വാനരാന് ബിഭേദ_സര്വ 
വാനരന്മാരെയും ഭേദിച്ച. 

ഭയങ്കരപരാക്രമിയായ ഇന്ദ്രജിത്ത് മറെറാരു വില്ലെടുത്തു. സൂയ്കയ 
നെപ്പ്യോലെത്തി ങ്ങുന്ന മൂ൪ഛയുകൂട ബാണങ്ങംകൊണ്ട്' ലക്ഷ്ൂണ 
നേഷ്യം ദിക്കുകമളയെല്ലാം നിഠക്കുവാ൯ തക്കവിധം അനേക ബാണ 
ങ്ങറംകൊണ്ടു് സകല വാനരന്മാരെയും മുറിപ്പെടുത്തി. 

തതഐന്ദ്രംസമാദായ ലക്ഷ്മണോ രാവണിംപ്രതി 
44. സന്ധായാകൃഷ്യകര്ണാന്തം കാര്മുകം ദുഡ്ധനിഷ്റരം 

| ഉവാചലക്ഷ്മുണോവീരഃ സ്കര൯രാമപദാംബുജം. 
കി [ക] ന) തത ലക്ഷ്ൂണഃട അനന്തരം ലക്ഷ്മണന്, ഐന്ദ്രം സഭാഭായച്ുന്രരാസ്ക 

കാരമുകംടഉറപ്പം കാറി ം ട് $ പ്യവുമുള്ളു 
ല്ലി്നെ, കരണാന്തം ആകൃഷ്യടകര്ണംവരെ ആ.കഷിച്ചിട്ട്, രാവ 

ണിംപ്രതി സന്ധായ ഇന്ദ്രജിത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിത്തൊട്ട 

ത്തെയെടുത്തിട്ടു', ദുഡനിഷ് രം 

വ് 

പദാംബുജ രന് രഃ 
ലം ം 

ളം സ്ക വിരഃലക്ഷ്മൂണഃ ഉവാചടരാമപാദാരവിന്ദത്തെ സ്ത 
്ി [ര] രിച്ചുംകൊണ്ടു് വീരനായ ലക്ഷ്മണന് പറഞ്ഞു. 

അനന്തരം ലക്ഷണന്൯ ൨: മമ യ ന്ദ്രാസ്തമെടുത്തു. ഉറപ്പും കാഠിന്യവുമുളൂടു വില്ലിനെ കര്ണംവരെ വലിച്ചു ബലപ്പെടുത്തി. ഇന്ദ്രജിത്തിനെ ലക്ഷ 
ച് 
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മാക്കിത്തൊടുത്തു. ശ്രീരാമപാദാരവിന്ദത്തെ സ്തൂരിച്ചുംകൊണ്ടു വീര 

നായ ലക്ഷ്മൂണന് പറഞ്ഞു: 

45. ധമ്മാത്മാ സത്യസന്ധശ്ച രാമോദാശരഥിയ്യുടി 

ത്രിലോക്യാമപ്രതിദ്വന്ദ്വസ്തദേനം ജഹിരാവണിം 

46. ഇത്ചുകത്വാബാണമാകര്ണാ ദ്വികൃഷ്യതമമിഹ്മഗം 
ലക്ഷ്മൂണഃ സമരേവിരഃ സസര്ജേന്ദ്രജിതംപ്രതി. 

റ ൭ ് [) 

ദാശരഥി രാമഃ _ദശരഥപുതതനായ രാമന്, ധമ്മാത്മാ “സത്യസന്ധഭ 

ത്രിലോക്യാം അപ്പതിദ്വന്ദ 8 യദിടധമ്മാത്മാവും സത്യസന്ധനും ത്രി 

ലോകിയില് ഏതിരാളിയില്ലാത്തവനുമാണെങ്കില്, തത് ഏനം രാവ 

ണിം ജഹിട എന്നാല് ഈ രാവണപുത്ൂരനെ ഹനിച്ചാലും, ഇതി ഉ 
ു വു 

കത്വാ എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു , അജിഹ്മഗം തം ബാണംടനേരെ സഞ്ച 

രിക്കുന്ന ആ ബാഞത്തെ, ആകര്ണാത് വികൃഷ്യ-കര്ണംവരേ 

ആകഷിച്ചിട്ടു, ഇന്ദ്രജിതംപ്രതിട ഇന്ദ്രജിത്തിനെറ നേരെ, സമരേ 

പീരഃ ലക്ഷ്മൂണഭസസര്ജ യുദ്ധത്തില് വീരനായ ലക്ഷ്മൂണന്വിട്ടു. 

ഒ്ദശരഥപൂത്തനായ രാമന് ധമ്മസ്വരൂപനും സത്യസന്ധനും മൂ 

നു ലോകത്തിലും എതിരാളിയില്ലാത്തവനുമാണെങ്കില്, ഹേ! ഇന്ദ്രാസ്ര 

മേ! നീഷീരാവണപൂതനെ വധിച്ചാലും?” എന്നു പറഞ്ഞു” കരണംവ 

രെ ആകഷിച്ച്' ഇന്ദ്രജിത്തിനെറ നേരെ യുദ്ധവീരനായ ലക്ഷ്മണന് 

ബാണം പ്രയോഗിച്ചു. 

ഡേമ്മാത്മാസത്യസന്ധശ്ച രാമോദാശരഥിയ്യഥാ 

പെയരുഷേചാപ്രതിദ്വന്ദ്വസ്തഥേമം ജഹിരാക്ഷസം 

പിതൃഭക്തോദേവവരോ വീരവ്വഹരണേരതദ 

ദക്താനുകമ്പീരൂരതാനാം തഥേമംജഹിരാക്ഷസം. 

ദശരഥപുത്തനായ രാമന് ധമ്മസ്വരൂപനും സത്യസന്ധനും പ 

രാക്രമത്തില് അദ്വിതീയനും പിതൃഭക്തനും, ദേവോത്തമനും, വീരസം 

ഘത്തോട യുദ്ധംചെയുന്നതില് തല്പരനും ഭക്തന്മാരില് അനുകമ്പ 

യുള്മവനും, സകല ഭൂതലങ്ങളിലും കരുണാലുവുമാണെങ്കില്, ഹേ ഇ 

ന്രാസ്പൂമേ! ഈ രാക്ഷസനെ സംഹരിച്ചാലും” ഇങ്ങിനെ ലക്ഷ്ൂണവാ 

കൃത്തെ വാല്ീക്ര് കുറെക്രടെ സുഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

47. സശരഃസശിര്സ്മാണം ശ്രീമജലിതകുണ്ഡലം 

പ്രമത്മ്യേന്ദ്രജിതഭകായാല് പാതയാമാസ്ഭൂതലേ
, 
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ിമത് ജ്വലി ുജിതദശി 
സഃശരഃചത്ത ശരം ശ്രീമത് ജവലിതകണ്ഡലം ഇന്ദ്രജിതഭശിരഃ-ശോ 

ഭയുളൂളതും ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ഡലങ്ങളോട്ടക്രടിയതുമായ ഇന്ദ്രജിത്തി 

ന്െറ ശിരസ്സിനെ, സശിര്രസ്മാണംട കിരീടത്തോടുക്ൂടംവണ്ണും, കായാത് 

പ്രമത്ഥ്യ- ശരീരത്തില്നിന്നു മുറിച്ചിട്ട്, ഭൂതലേപാതയാമാസംഭൂതല 

ത്തില് പതിപ്പിച്ചു. 

ആ ബാണം, അതിസെയന്ദയയമുള്ളതും കുണ്ഡലങ്ങംകൊണ്ടു വി 
യ്യ 

ഠ 

മ ഞ്ങുന്നതുമായ ഇന്ദ്രജിത്തിനെറ ശിരസ്സിനെ കിരീടത്തോടുക്രടെ ശരീ 
ം ര] 

രത്തില്നിന്നു പേര്പെടുത്തി ഭൂമിയില് വീ്രി. 

48. തതടപ്രമുദിതാദേവാഃ കിത്തയന്തോരഘൃത്തമം 

വവര്ഷുഃ പുഷ്യവഷാണി സ്തൂവന്തശ്ചമുഹുരമ്മുഹുഃ. 

40. ജഹഷശക്രോഭഗവാ൯ സഹദേവൈര് മഹഷിഭിട 

ആകാശേപിചദേവാനാം ശുശ്രവേമുന്ദുഭിസ്വനഭ. 

50. പിമലംഗഗനം .പാസീല് സ്ഥിരാഭൂദ്വിശ്വധാരിണീ 

നിഹതംരാവണിദ്ൂഷ്ടവാ ജയജല്ലസമന്വിതട, 

51. ഗതത്രമഃസസൌമിത്രിഭ ശംഖമാപൃരയദ്രണേ 

സിംഹനാദംതത$ കൃത്വാജ്യാശബ്ദുമകരോദ്പിളഃ. 

തതഃ പ്രമുദിതാഭ ദേവാദട അനന്തരം പ്രമോദിച്ച ദേവന്മാര, രഘൃത്ത 

മം കീത്തയന്തഃ_രഘുശ്രേഷ്ഠനെ കീത്തിക്കുന്നവരും, മുഹുഃ മുഹുഃ സ്ലൂവ 

ന്തഃംവീണ്ടും “പീണ്ടം സ്തൂതിക്കുന്നവരുമായിട്ടു , പുഷ്യവഷാണി മുമുകുടം 

പുഷ്യവഷങ്ങളെ മോചിച്ചു, ഭഗവാന് ശക്രഃ ഭഗവാനായ ഇന്ദ്രന്, 

ദേവഃ മഹഷിഭിഭ സഹ ജഹഷ- ദേവന്മാരോടും മഹഷിമാരോടും 

ക്രടെ ഹഷിച്ചം ആകാശേ ദേവാനാം മുന്ദഭിസ്വനഃ തുശൂവേടആകാ 

ശത്തില് ദേവന്മാരുടെ മുന്ദുഭിശബ്ദം ശ്രവിക്കപ്പെട്ടു, ഗഗനം, വിമലം 

ആസീില് ചം ആകാശം നിര്മലമായ് ഭവിക്കയുംചെയയ, വിശ്വധാരിണി! 

സ്ഥിരാ അഭ്ൂത് ഭൂമി സ്ഥിരയായ” ഭവിച്ചു; രാവണിം നിഹതം ഭൂഷ്ടചാട 

ഇന്ദ്രജിത്തിനെ ഹനിക്കപ്പെട്ടവനായ്മണ്ടിട്ട് , ജയജല്ലസമന്വിതഃടജയ 

ശബ്ദുത്തോടുക്രടിയ, സട സൌമിത്രിഭആ -സുമിത്രാപുത്രന്, ഗതശ്രമഃ 

രണേ ശംഖം ആപൃരയത് ശ്രമം തീിന്നവനായിട്ട് രണത്തില് ശംഖം 

മുഴക്കി, തതഃ സിംഹനാദം കൃത്വാംഅനന്തരം സിംഹനാദം ചെയിട്ട്' 

വിഭൂഃജ്യാശബ്ദും അകരോത് സമ ത്ഥ൯ ഞാണൊല! ചെയ്യു. ച്ചു 

ഇന്ദ്രജിത്തിന്െറ ശിരസ്സ് രണഭൂമിയില് വീണപ്പയോറം സന്തോഷി 

ച്ച ദേവന്മാര ലക്ഷൂണമന്െറ ഡൃദ്ധപാടവാദി ഗലൂണങ്ങളെ കിത്തിക്കുക 

ി 



1144. അഭവ്യാത്മരാമായണം യുഭ്ധകാണ്ഡം 

യും, പിന്നെയും പിന്നെയും പുകുത്തു കയും ചെയ്തുകൊണ്ടു പുഷ്യവഷം 

ചെയ്യൂ. ഭഗവാന് ദേവേന്ദ്രനും, ദേവന്മാരും, മഹഷിമാരും സന്തോ 

ഷിച്ചു. ദേവന്മാര് ചെയ്യൂ വാല്യനാദം ആകാശത്തില് കേഠ്കപ്പെട്ടു. 

ആകാശം സ്വച്ഛ, യി ഇതുവരേയുണ്ടായിരുന്ന രാക്ഷസഭാര 

ത്താല് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭൂമിയിപ്പ്യോളിളക്കമില്ലാതെ സ്ഥിരയാ 

യ് ഭവിച്ചു. ഇന്ദ്രജിത്തിനെ വധിച്ചതുകണ്ട ദേവന്മാര് ചെയ്യൂ ജയജയ 

ശബ്ദുത്തെക്കേട്ട ലക്ഷ്കൂണനെറ യുദ്ധക്ഷിണം ശമിച്ചു. യുദ്ധഭൂമിയില് 

ശംഖനാദം മുഴക്കി. സിംഹഗര്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ടു ഞാണൊലി മു 

ഴക്കി. 

58. തേന നാദേന സംഹൃഷ്ഠാ വാനരാശ്ച ഗതശ്രമാഃ 

വാനരേന്ര്രേശ്ച സഹിതഃ സ്തൂവദ് ഭിരഹൃഷ്ണമാനസൈഃ. 

583. ലക്ഷമൂണഃ പരിതുഷ്ഠാത്മാ ദദശാഭ്യേത്യ രാഘവം 

ഹന്തമദ്രാക്ഷസാഭ്യാം ച സഹിതോ വിനയാന്വിതഃ 

54. വവന്ദേ ഭ്രാതരം രാമം ജ്യേഷ്ഠം നാരായണം വിളം 

ത്വല്പ്രസാദാ ദ്രഷുത്രേഷ്റ! ഹതോ രാവണിരാഹവേ 

തേന നാദേന സംഹൃഷ്ണാട വാനരാഭ ചആ നാദത്താല് അതി സന്തു 

ഷ്ടന്മാരായ വാനരന്മാരും, ഗതതശ്രമാഃടശ്രമം തീന്നവരായ് ഭവിച്ച, ഹു 

ഷമാനസൈഃ സ്തരവത്ഭിട വാനരേന്്രൈഃ ച സഹിത ലക്ഷ്മൂണടടസ 

ത്തോഷിച്ച മനസ്സ്റോടുക്രടിയ വരും സ്തൃതിക്കുന്നവരുമായ, വാനരശ്രേഷ്ഠ 

ന്മാരോടുംക്രടിയ ലക്ഷ്മുണന, ഹതന്തമദ്രാക്ഷ സാഭ്ച്യാം സഹീിതഃടഹനുമാ 

നോട്ടം ിഷിചാാോ കൂടിയവനും, വിനയാമ്പിതടടവിനീതന൯ു 

മായിട്ടു്', അഭ്യേത്യ രാഘവം ദദശകനേരിട്ടുചെന്നു രാമനെ ദശിച്ച. 

വിഭൂം നാരായണം ജ്യേഷ്ഠം ഭ്രാതരം വവന്ദേ- _ സര്വവ്യാപിയായ ന 

രായണനായ ജ്കൃഷ്ഠഭരാതാവിനെ വന്ദിച്ചു രഷ്മുശ്രേഷ്ട! ത്വല്പ്രസാ 

ദാല് ആഹവേ രാവണീഃ€ ഹതഛഹേ രഘൃ ത്തമ! അങ്ങയുടെ അയഗ്ര 

ഹത്താല് യുദ്ധത്തില് രാവണപൂത്ര൯ പില് ്പേട്ടു. 

ലക്ഷ്മൂണനെറ സിംഹഗര്ജനപും ഞാണൊലിയും കേട്ടു സന്തോ 

ഷി ച്ച വാനരന്മാരും ക്ഷി ണമില്ലാത്തവരായ “ഭവിച്ച. സത്തൂഷ്കന്മാരും 

പുക്ന്നവരുമായ വാനരവീരന്മാരോടം ഹനുമാന് വിഭീഷണന് എ 

തി പിനീതനായിട്ടു് ശ്രീര്ധമനെ നേരിട്ടുചെന്നു കണ്ടു 

സര്വത്ര നിറത്ഞിരിക്കുന്ന ് ശ്രീനാരായണനായ ജ്ലേഷ്ഠഭാ 

താവിനെ നമസ്തരിച്ചു. ഹേരഘുശ്രേഷ്ഠ! അവിടുത്തെയയുഗ്രഹത്താല് 

രുവണപൂത്ര൯ ഹനിക്കപ്പട്ടുവെന്നുണത്തിച്ചു. 
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നാചചക്ഷേ തദാ വീരഃ സ്വയമിന്ദ്രജിതോവധം 

രാവണേസ്ത ശിരച്ഛിന്നം ലക്ഷ്മണേന മഹാത്മനാ 

ഇത്യേവം കഥയാമാസ തദാ ഹൃഷ്ലോ വിഭീഷണ?” 

ഇന്ദ്രജിത്തിനെ വധിച്ചുവെന്നു ലക്ഷുണന് നേരിട്ടു രാമനോടു പറഞ്ഞി 

ലവ. € മഹാത്മാവായ ലക്ഷ്മണന് രാവണപൃത്രനായ ഇന്ദ്രജിത്തിന്െറ 

ി ചടിചീ? ഛന്ന് സന്തഷനായ വിഭീഷണന് രാമനോടു ശിരസ്സിനെച്ചേ,ടിച്ചു” എ ന്തുഷ്റ ം 

പറഞ്ഞുവെന്നാണ്” വാല്വീകിയത്തില് കാണുന്നത . 

ം മാലിംഗു രഘ ത്തമഭഃ 55. ശ്രുത്വാ തല്ലക്ഷ്ൂണാല് ഭക്ത്യാ തമാലംംഗ്യ ക 
൭, റു ] ര മൂദ് നൃവല്യോയ മുദിതഃ സസ്നറേഹമിദമബ്രവീത് . 

ഭകയ്യാ ലക്ഷ്മൂണാത് തത് ശ്രത്വാം ഭക്തിയോടുക്രടെ ലക്ഷ്മൂണനില്നി 

ന്ന് അതിനെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, രഘൃത്തമഃ തം ആലിംഗ്യ-രഘുര്ത്രേഷ്ഠ൯ 

അവനെ ആലിംഗനംചെയ്യിട്ട്, മൂദ്ധ് നി അവഘ്ലായ ടമൂഭ്ഥാവില് ചും 
ഴി ഠ 

ബിച്ചിട്ട്', മുദിതഭസന്തോഷിച്ചുവനായിട്ടു , സസ്റ്റേഹം ഇദം അബ്ദ 

വീത് സ്റ്റേഹപൂര്വം ഇങ്ങിനെ. പറഞ്ഞു. 

ലക്ഷ്മൂണ൯ ഭക്തിപൂര്വം പഠറത്തെതില്നിന്നു” ഇന്ദ്രജിത്തിന്െറ 

നാശമറിഞ്ഞപ്പോഠം ലക്ഷൂണനെ ആലിംഗനംലെയ്യ” മൂദ്ധാവില് 
പ്പ തു 

ചുംബിച്ചു സനത്തുഷനായ രഷുഃശ്രഷ്ഠനിപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 

58. സാധു ലക്ഷ്മണ! തൃഷ്ടോസ്ത്രീ കര്മതേ ദുഷ്ടരരം കൃതം 

മേഘനാദസ്യ നിധനേ ജിതം സര്വമരിന്ദമ! 

ലക്ഷ്മണ! അല്ലയോ ലക്ഷ്മണ! സാധുടനല്ലതൂ , തൃഷ്ണ അസ്തിട ഞാന് 

തഷ്ഠനായ് ഭവിക്കുന്നേന്, തേം നിന്നാല്, മുഷ്ട്രരം കര്മടപ്രയാസമേ 

റിയ പ്രവൃത്തി, കൃതംടചെയ്യപ്പെട്ട് , മേഘനാദസ്യ.-ഇന്ദ്രജി ത്തിന്െറ, 

നിധനേ--വധത്തില്, അരിംദമ!-ഹേ ശത്ുനാശന! സര്വം ജിതംട 

ഫ്റില്ലാം ജയിക്കപ്പെട്ട. 

ഹേ ലക്ഷ്മണ! വളരെ നല്ലതു”. ഞാന് സന്തുഷ്ണനായി. പ്രയാസ 

മേറിയ കായയും നീ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മേഘനാദനന്െറ വധം സാധി 

ച്ചിരിക്കയാല് ഹേ ശത്രസൂദന! രാക്ഷസകലം എല്ലാം ജയിക്കപ്പെട്ട 
വെന്നു നിശ്ചയിച്ചുകൊറംക. 

പ്, അഹോരാത്രെസ്ത്ിഭിർവിരഃ കഥഞ്ചിദധിനിപാതിതട 

നിഭ സപത്തഃ കൃതോസ്തൃദയയ നിയ്യാസ്യതിഹിരാവണ 

൭8. പുത്രശോകാന്മയായോദ്ധയം തംഹനിഷ്യാമിരാവണം 
മ൨ € ലനാദംഹതംശ്രുത്വാ ലക്ഷ്റണേന മഹാബലം, 
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20. രാവണടഃ പതിതോഭൂമൌ മൂര്ഛിതഃ പുനരുത്ഥിതഃ 

വിലലാപാതിദിനാത്മാ പുതൃശോകേന രാവണ. 

ത്രിഭിഃ അഹോരാത്രെഃടമൂന്നഹോരാതൃങ്ങംകൊണ്ട്, കഥഞ്ചിത' വീ 

രഃ നിപാതിതഃ.പ്രയാധപ്പെട്ടും വീരന് നിപതിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, അദ്യ അ 

ഹം നി സപത്ാഃ കൃതഃ അസ്തി ഇപ്പ്പോഠം ഞാന് ശത്രുരഹിതനായിട്ടു 

ചെയ്യപ്പെട്ട്, പുതുശോകാത് മയാ യോദ്ധയം രാവണ നിയ്യാസ്വതി 

ഹിംപുത്രശോകം ഹേതുവായിട്ട് എന്നോടു യുഭ്ധം ചെയ്യാ൯ രാവണന് 

നിരഗമിക്കും, നിശ്ചയം, തം രാവണം ഹനിഷ്യ്യാമിട ആ രാവണനെ 

ഞോന് ഹനിക്കുന്നേന്, മഹാബലം മേഘനാദം ലക്ഷ്ുണേന ഹതം 

ശ്രത്വാമഹാബലവാനായ മേലനാദന് ലക്ഷ്കണനാല് ഹനിക്കപ്പെ 

ടുവനായിക്കേട്ടിട്ട് , രാവണ മൂര്ഛിതഃ ഭൂമേ൪ പതിതഃരാവണന് മൂ 

൪.ഛിതനായിട്ടു ഭൂമിയില് പതിച്ചും പുത്ൃശോകേന അതിദീനാത്മാ രാ 

വണഃ വിലലാപംപുതൃശോകത്താല് അതിമുഃഖിതനായ രാവണ൯ 

വിലപിച്ചു. 

“്ശൂന്നഹോരാത്രങ്ങംകൊണ്ട്' ഒരു വിധത്തില് നീ വീരനായ ഇ 

നദ്രജിത്തിനെ നശിപ്പിച്ചുവെല്ലൊ. ഇപ്പ്യോഴം നീയെന്നെ ശത്രരഹിതനാ 

ക്കിയിരിക്കുന്നു. രാവണനുണ്ടെല്ലൊ എന്നോത്തു ഖേദിക്കേണ്ട. പുത 

നെഠ മരണവ്ൃത്താന്തം അറിഞ്ഞ രാവണന് എന്നോട്ട യുദ്ധത്തിന്നാ 

യൊരുങ്ങിവരും. ഞാന് ആ രാവണനെ ഹനിക്കുന്നുണ്ട്?? എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. മഹാബലവാനായ മേഘനാദനെ ലക്ഷണൻ, ഹനിച്ചുവെന്നു 

മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു ഭൂമിയില് പീണു. ബോധംവന്നെ കേട്ട രാവണന് 

൭ നീററശേഷം പുതൃശോകത്താല് അതിഖിന്നനായി വിലപിച്ചു. 

൫0. പുത്രസ്ൃഗുണകമ്മാണ്ി സംസ്നേരന് പയ്യ്യദേവയത് 

അല്യദേവഗണാഭ സര്വേ ലോകപാലാമഹഷയഃ 

൫81. ഹതമിന്ദ്രജിതംജ്ഞാത്വാ സുഖംസപ്ലുച്ചന്തിനിഭയാഃ 

ഇത്യാദിബഹുശഃ പുരരലാലസോ വിലലാപഹ 

പുത്തസ്പ ഗണകമ്മാണി-പുത്രനെറ ഗുണകമ്മങ്ങളെ, സംസ്തൂര൯ പ 

& 
[ര] 

യയ്യദേവയത് സംസ്തൂരിക്കുന്നവനായിട്ടു പരിദേവനം ചെയ്യൂ, അല്ല 

സര്വേ ദേവഗണാട ലോകപ്പാലാ$ മഹഷയടഇപ്പോഠം സര്വന്മാ 

രായ ദേവഗണങ്ങളും ലോകപാലന്മാരും മഹഷികളും, ഇന്ദ്രജിതം 

ഹതം ഇംതാത്വാടഇന്ദ്രജിത്ത് ഹനിക്കപ്പെട്ടതായറിഞ്ഞിട്ടു , നിദയാഃ 

സുഖം സറച്ന്തിട ഭയരഹിതന്മാരായിട്ടു സുഖമാകുംവണ്ണും ഉറങ്ങും, 
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ഇത്യാദി ബഹുശഃ പുത്രലാലസഭ വിലലാപ ഹം-എന്നിങ്ങിനെ ബഹു 

ഡ്രകാരത്തില് പുത്ര തൂസ്ക്റേഹമുട്ളവനായിട്ടു് വിലപിച്ചു. 

പുത്ൂനന്െറ ഗുണകമ്മങ്ങളെ ഓത്തുകൊണ്ടു' രാവണന് കരഞ്ഞു: 

ുപ്പോഠം സര്വ ദേവഗണങ്ങളും ലോകപാലന്മാരും മഹ ഷ്ധികളും 

ഇന്ദ്രജിത്തിനെറ മരണവ്ൃത്താന്തമറിഞ്ഞു ഭയം തീന്നവരായിട്ടു' സുഖ 

മായുറങ്ങും. എന്നിങ്ങിനെ ക്നാ പൂത്തൂ 

സ്നേഹത്താല് കരഞ്ഞു. ഹാ! ലോകത്തെയെല്ലാം കരയിക്കുന്ന രാവണ 

നും പുത്രദുഃഖം നേരിട്ടപ്പോഠം കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. പുത്രസ്നേഹപാശത്തി 

ന്െറ ബലം ആശ്ചയ്യജനകംതന്നെ. ഏത കാരെ ഇവ 

നിങ്ങിനെ കരയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പ്യോഠം പുത്രസ്തേഹത്തെ ഓാക്കാതി 

രുന്നതിനെറ ഫലമാണിപ്പോള നുഭവലിക്കുന്നതു”. 

69. തതഃപരമസംക്രുദ്ധോ രാവണോ രാക്ഷസാധിപഃ 

ഉ വാചരാക്ഷസാന്സര്വാന്നിനാശയിഷുരാഹവേ. 

93 സപുത്രവധസന്തപ്ലഃ ശൂരഃ ക്രോധവശം ഗതഃ 

സംവീക്ഷ്യരാവണോബ്ുദ്ധ്യാ ഹന്തുംസീതാംപ്രദുദരവേ. 

തതഃ പരമസംക്രുദ്ധഃ രാക്ഷസാധിപട രാവണ അനന്തരം അത്യന്തം 

ക്രുദ്ധനും രാക്ഷസാധിപതിയുമായ രാവണന്, ആഹവേ സര്വാന്൯ 

രാക്ഷസാന് നിനാശയിഷുദ- ആഹവത്തില് സര്വരാക്ഷസന്മാരെയും 

നശിപ്പിക്കുവാനി്ഛിക്കുന്നവനായിട്ട്, ഉവാചം പറഞ്ഞു, പുതരവ 

സന്തപ്ലഃ ശ്രൂരഭ സഃ രാവണടടപുത്രവധത്താല് സന്തപിച്ച ശൂരനായ 
ആ രാവണന്, ക്രോധവശംഗതഭ_ക്രോധാധീനനായിട്ട്, ബുദ്ധ്യാ സം 
വീക്ഷ്യ-ബഭ്ധികൊണ്ടാലോചിച്ചിട്ടു', സീതാം ഹന്തും പ്രദുദൃവേ-സീത 
യെ ഹനിപ്പ്ാനായ്യക്കോണ്ട് ബദ്ധപ്പെട്ടപോയി. 

അനന്തരം അത്യന്തം കോപിച്ച രാക്ഷസാധിപനായ രാവണന് 
യുദ്ധത്തില് എല്ലാ രാക്ഷസന്മാരെയും നശിപ്പിക്കുവാനിച്കിക്കുന്നവനാ 
യ്ട്ടവരോടു യുദ്ധത്തിന്നു പോവാന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ പുതൃരവധത്താല് 
അതീവ സന്തപിക്കുന്ന ആ രാവണന് സീതാവധം രാമവധമായി 
രിക്കുമെന്നുള്ള ആലോചനയോടുക്രടെ സീതയെ വധിപ്പംന് ബദ്ധപ്പാ 
ടോടുക്രടെ പുറപ്പെട്ട പോയി. 

04. ഖഡ്ഗപാണിമഥായാന്തം ക്രുദ്ധം ദൃഷ്ട്വാ ദശാനനം 
രാക്ഷസി മധ്ൃഗാസീതാ ഭയശോകാകലാഭപത് . 

അഥ ഭ്രുദ്ധം ദശാനനം ഖഡ് ഗപാണിം ആയാന്തം. അനന്തരം ക്രോം 
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ധിച്ച ദശാനനന് ഖഡ് ഗപ്പാണിയായി വരുന്നതിനെ, രാക്ഷസീ 

മദധ്യഗാ സീതാ ദൂഷ്ടവാംരാക്ഷസീമദ്ധൃത്തിലിരിക്കുന്ന സീത കണ്ടിട്ടു്, 

ഭയശോകാകുലാ അഭവത് ട ഭയത്താലും ശോകത്താലും ആകുലയായ് 

ഭവി 

കോപിച്ചിരിക്കുന്ന രാവണന് കയ്യില് വാളും ധരിച്ചു നേരിട്ടു 

വരുന്നതിനെ രാക്ഷസികളുടെ മദധ്ൃത്തിലിരിക്കുന്ന സീത കണ്ടപ്പോറം 

പേടികൊണ്ടും ദുഃഖംകൊണ്ടും ആകുലയായ്ക്കിന്നു. ി 

65. ഏതസ്തീന്നന്തരേതസ്യ സ.ചിവോബ്ുഭ്ധിമാം ച്ലൂ.ചിഃ 

സുപാര്വോ നാമമേധാവി രാവണംവാക്ൃയമബ്ബപിത്. 

ഏതസ്തിന് അന്തരേ- ഈയവസരത്തില്, ബുഭധിമാന് തുചിഃ സുപാ 

ശ്വഭ നാമ തസ്യ സചിവഃ_ ബുദ്ധിമാനും ശുദ്ധനും സപാശ്വനെന്നു 

പേരുള്ളവനുമായ അവന്െറ സചിവന്, രാവണം വാക്യം അബ്ബ 

വീത് രാവണനോടു വാക്ൃത്തെപ്പറഞ്ഞു. 

ഈ സമയത്തില് ആലോചനാനിപുണനും കപടമില്ലാത്തവ 

നും സുപാശ്വനെന്നു സുപ്രസിദ്ധനുമായ രാവണമന്ത്രി അവനോടു 

പറഞ്ഞു. 

“ഏതസ്തിന്നന്തരേതത്ര അമാത്യോ ബുദ്ധിമാന്ത്തചിഭ 

അവിസ്ധ്യോ ഞാനസമ്പന്നോ രാവണംവാക്യ മബ്രവീത്.”? 

ഈയവസരത്തില് ശ്രദ്ധമനസ്തയനും ബുദ്ധിമാനും ജ്ഞാനസമ്പ 

ന്നനുമായ അവിസ്ധ്യനെന്നു പേരുള്ള മന്ത്രി രാവണനോടു പറഞ്ഞുവെ 

ന്നുളൂമ പാല്പീകിവാകൃത്തില് നിന്നു മന്ത്രിയുടെ പേര് അവിന്ധ്യനെ 

ന്നാണെന്നു കാണുന്നു. അഭധ്യാത്മത്തില് സുപാശ്വന് എന്നും പറഞ്ഞു 

കാണുന്നു. 

68. നനുനാമദശഗ്രീവ! സാക്ഷാദ്വൈത്രവണാനുജടഃ 

വേദവിദ്യാവ്രതസ്താതഭ സ്വകമ്മപരിനിഷ്ഠിതട 

87. അനേകഗണസമ്പന്നഃ കഥം സ്്ത്രീവധമിച്ഛസി. 

അസ്തസാദിഃ സഹിതോയുദ്ധേ ഹത്വാ രാമം.ചലക്ഷ്മണം 

പ്രാപ്യസേജാനകീം ശീ മിത്യുക്തഃ സന്യവത്തത. 

ക വൈശ്രവണാനുജഃടസാക്ഷാല് വൈശ്രണനെറ അനുജ 

ംം വേദവിദ്യാവ്രതസ്സാതഭട _വേദവിദ്യാവ്തത്തില് സ്ത്റാനം ചെയ്യുവ 

നും, സ്വകമ്മപരിനിഷ്ഠിതഭടസ്വകമ്മത്തില് ന അനേകഥഗു 

ണസമ്പന്നഃ_ അനേകഗുണം തികഞ്ഞുവനുമായ, ത്വം - അങ്ങുന്നു, സ്ത്രീ 
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വധം കഥം ഇച്ഛ സിംസ്ത്രീവധത്തെ എങ്ങിനെ ഇച്ഛിക്കുന്നു, അസ്താഭിഃ 

സഹിതഃ-.ഞങ്ങളോടു സഹിതനായിട്ട്', യുദ്ധേ രാമം ലക്ഷ്മൂണം ച 

ഹത്വാകയുദ്ധത്തില് രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും ഹനിച്ചിട്ട്, ശീഘ്വം 

സീതാം പ്രാപ്് ുസേടവേഗം സീതയെ പ്രാപിക്കാം, ഇതി ക്തഭ സഃ 

ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട അവന്, നൃവത്തതംനിവത്തിച്ച. 

ഹേ ദശഗ്രീവ! സാക്ഷാല് കുബേരാനുജനും, വേദവിദ്യയയിലും ത 
പശ്ചയ്യയിലും നിപുണനും സ്വകമ്മത്തില് സ്ഥിരതയുള്വനും, അ 
നേകം ഗുണങ്ങം തികഞ്ഞവനുമായ അങ്ങുന്ന് സ്ത്രീവധത്തെ ഇച്ഛി 
ക്കുന്നതു സമു ചിതമല്ല. ഞെങ്ങളോടൊരുമിച്ചു യുദ്ധത്തില് രാമനേയും 
ലക്ഷ്ൂണനേയും ശിഘ്വം സംഹരിച്ചശേഷം സീതയെ അങ്ങേക്കു സ്വീ 
കരിക്കാമെല്ലോ എന്നിങ്ങിനെ സുപാശ്വ൯ പറഞ്ഞതു കേട്ടപ്പോഠം 
രാവണന് മടങ്ങി. 

“ഏവമുക്ത്പാതുതദ്രക്ഷോ ബലാല് സംഗൃഹ) വീയ്യവാന് 
അപ്പാകഷത വൈദേഫ്യയാട സകാശാ ദ്രാക്ഷസേശ്വരം 
സമവേക്ഷ്യച വൈദേഹ്യാ രൂപം സര്വശഗുണാന്ധിതം 
നനാശൈകപദേരോഷോ രാവണസ്ൃ ദുരാത്മനഭ.?? 

ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു” ആ രാക്ഷസന് രാവണനെ സീതയുടെ 
സമീപത്തില്നിന്നു ടം പിടിച്ചുവലിച്ചു ദൂരത്താക്കി. 
സര്വ ബന്ധുക്കളും നശിച്ചിട്ടുംക്രടെ സര്വഗുണസമ്പന്നമായ സീതാ 
സ്വരൂപക ത്തെക്ീറിച്ചുട്മ മോഹം രാവണന്നു പ്രബലമായിത്തന്നെയി 
രുന്നു. ദുരാത്മാവായ രാവണന് കാമവും ക്രോധവും നിമിത്തം നശി 
ച്ച. രാവണന് സ്വതേ മടങ്ങിപ്പോയില്ല. അവിന്ധ്യന് പിടിച്ചുവലി 
ച്ചു മൂരത്താക്കിയെന്നാണ് വാല്യീകി പറയുന്നത്. 

68. തതോ ദുരാത്മാ സുഹൃദാ നിവേദിതം 
വച$ സുധര്മ്യം പ്രതിഗൃഹ്യ രാവണ 
ഗൃഹം ജഗാമാത്ു ത്രചാ വിമൂഡധീട 
പുനഃ സഭാംച പ്രയയൌ സുഹൃദ യത 

തതഃ മുരാത്മാ രാവണഃംഅനന്തരം നം രാവണന്, സുഹൃ 
ദാ നിവേദിതം സുധര്മ്ൃം വചട പ്രതിഷ്ഫൃ- _സുഹ്ൃത്തിനാല് അറിയി 
പ്പിക്കച്ചെട്ട ധമ്മയുക്തമായ വചസ്സിനെ പ്രതിഗ്രഹിച്ചിട്ടു', ശുചാ പി 
മൂഡധിീടഃം ദുഃഖത്താല് മൂഡ്ധയായ ബുദ്ധിയോട്ടതൂടിയവനായിട്് ം ആത്ത ഫഹൃഹം ജുഗാമം വേഗം ൧) ഹത്തെ പ്രാപിച്ചു, പുനഃ സുഹ്ൃദ. ഷി സഭാം ച പ്രയയൌക പിന്നെ സഹഹുല്സമേതന്ായിട്ട് സഭയേയും പ്രാപിച്ച ള് ജാ" 
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അനന്തരം മുര്ബദ്ധിയാണെന്നിരിക്കിലും രാവണന് സുഹൃത്തായ 

സുപാശ്വന് പറഞ്ഞ ധമ്മയുക്തമായ വാക്കിനെ സ്വീകരിച്ചു. എന്നാ 

ലും ദുഭഖത്താല് വി ചാരശക്തി കുറഞ്ഞവനായിട്ടു വേഗത്തില് ഗൃഹ 

ത്തെ പ്രവേശിച്ചു. കുറെ കഴിഞ്ഞതില്പ്പിന്നെ സുഹൃജ്ജനങ്ങളോടുക്ര 

ടെ സഭയിലേക്കും വന്നു. 

സഭാഗമനംതന്നെ ആയവസരത്തില് യുക്തം. ഗൃഹത്തിലേക്കു 

പോയത് മോഹലക്ഷണം എന്നു സാരം. 

ഇതി ശ്രീമദഭധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാദേ 

ഡുദ്ധകാണ്ഡേ നവമട സര്ഗ 

ശ്തുഭം ഭവതൂ. 

ഓം നമോഭഗവതേ 

ശ്രീരാമ ചന്ദാായ 
ശ്രീമദഭധ്യാത്മരാമായണം യുഭ്ധകാണ്ഡം. 

പത്താംസരഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉ വാച. 

1. സവിചായു സഭാമദ്ധ്യേ രാക്ഷസൈട സഹമന്ത്രിഭിഃ 

നിയ്യയൌ യേവശിഷ്ടാസ്കേ രാക്ഷസൈഭ സഹരാഘവം 

ഉ. ശലഭഃ ശലഭരൈയ്യുക്തഃ പ്രജവലന്തമിവാനലം. 

സഭാമദ്ധ്യേ- സഭാമഭ്ധ്യത്തില്, രാക്ഷസൈഃ മന്ത്രി ഭിഭ സഹ വിചായ്യകം 
ഠ 

രാക്ഷന്മാരോടും മന്ത്രിമാരോടും ക്രടെ ആലോചിച്ചിട്ടു, അവശിഷ്ണാട 

യേ_ അവശേഷിച്ചവര് യാതൊരുത്തരോ, തേകഅവ൪, രാക്ഷസൈ$ 

സഹഫവചരാക്ഷസന്മാരോടുടക്രടെ, ശലഭഃടശലഭം, ശലഭൈഃ യുക്തഭടശ 
ട് റ 

ലഭങ്ങളോട ചേന്നിട്ട്, പ്രജ്പലന്തം അനുലം ഇവകപ്രകഷേണ ജവ 

ചലിക്കുന്ന അഗ്നിയെയെന്നപോലെ, രാഘവം നിദ്യയയൌചരാമനെറ നേ 

ധ്ഴ യാനംചെയ്യൂ. 

ശ്രീ മഹാദേവന് അരുാംച്ചെയ്ു. 

രാവണന് സഭാമദ്ധ്യത്തില് ചെന്നിരുന്നു. രാക്ഷസന്മാരോടും മ 

യ്രിമാരോടും കൂടെ ഭാവികായ്യയത്തെക്ഷറിച്ചാലോചിച്ചു നിശ്ചയിച്ചു. 

ടം 



പത്താം സഗ്ഗം. 1.1 

ഒരു പാഠറ, മഠറ൨ പാററകളമോടു ക്രടെ ചേന്ന്' കത്തിക്കാളുന്ന തീ 

യ്യില് ചെന്നു വീഴുന്നതുപോലെ അവശിഷ്ടന്മാരായ രാക്ഷസന്മാരോടട 

ക്രടെ ശ്രിരാമനന്െറ നേക്ട ഡുദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങി പുറപ്പെട്ട്. പാററ, 

മറ൨ പാഠഠറകളോടുക്രടെ ജ്വലിക്കുന്ന തീയില് ചെന്നു പീഴുന്നതു്', 

ആ അഗ തങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുമെന്നുളുള അറിവോടുക്രടെയല്ല. അഗ്നി 
യുടെ ദാഹശക്തിയെ പാററകകളറിയുന്നില്ല. രാവണനാകട്ടെയങ്ങി 

നെയല്ല. രാമന്െറ അമാനുഷപ്രഭാവത്തെ നന്നായറിഞ്ഞിരിക്കേ രാമ 
പാദാരവിന്ദത്തില് പ്രവേശിപ്പാനുള്ള ആഗ്രഹം നിമിത്തം സംഘങ്ങ 
ളോടുക്രടെ യുദ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെട്ടപോയതാണെന്നു ധരിക്കേണം. 

തതോ രാമേണ നിഹതാഃ സര്വേതേ രാക്ഷസാഴ്ുധി 

9. സ്വയം രാമേണ നിഹതസ്തീ ക്ഷ ണബാണേന വക്ഷസി 

വൃഥിതസ്തവരിതം ലങ്കാം പ്രവിവേശ ദശാനനട 

തതഭട അനന്തരം, സരവേ തേ രാക്ഷസാംസര്വന്മാരായ ആ രാക്ഷ 

സന്മാര്, യുധി യുദ്ധത്തില്, രാമേണ.രാമനാല്, നിഹതാഃ_നിഹനി 
ക്കപ്പെട്ടവരായ് ഭവിച്ചു, ദശാനന സ്വയംരാവണനും, രാമേണ_രാ 
മനാല്, തീക്ഷ് ണബാണേന_മൂര് ഛയുളള ശരംകൊണ്ടു, വക്ഷസി 
വക്ഷസ്സില്, നിഹതടഃ വ്യഥിതട_നിഹനിക്ക൭ പ്പേട്ടവനും, മൂഭഖിതനു 
യി, ത്വരിതം വേഗത്തില്, ലങ്കാം പ്രവിപേശ്വലങ്കയെ പ്രവേ 
ശിച്ച. ാ 

യുദ്ധത്തിന്നായി ചെന്ന ആ എല്ലാ രാക്ഷസന്മാരെയും രാമന് 
സംഹരിച്ചു. രാവണനും മൂര് ഛയുളള ബാണംകൊണ്ടു രാമനാരി, താ 
ഡിക്കപ്പെട്ടവനും, വേദനയനുഭവിക്കുന്നവനുമായിട്ട്* ശീഘ്യം ലങ്കയി 
ലേക്കു ചെന്നു. 

3. ദൃഷ്ട്വാ രാമസ്യ ബഹുശഃ പൌരുഷം ചാപ്യമാനുഷം 
രാവണോ മാരുതേശ്ചൈവ ശീഘ്രം തൂകരാന്തികംയയെയ. 

രാമസ്യ മാരുതേട.ചംരാമനന്െറയും മാരുതപൃത്രന്െറയും, അമാനുഷം 
പെരരുഷം. മനുഷ്യസാധാരണമല്ലാത്തതായ പെരരുഷത്തെ, ബഹ 

1 [ര] ര്യ കം ശഃ ഭൂഷ്ടപാം അനേകപ്രാവശ്യം ദശിച്ചിട്ടു് , രാവണഭരാവണന്, ശീ 
ലേം തരക്രാന്നികംടവേഗം ശ്രക്രസമീപത്തെ, യയൌടയാനംചെയ. $; 

തു 
റി പട തം പടട രി 9 ശ്രീരാമനും ഹനുമാനും മു ന മഹാ 

പരാക്രമത്തെ പലപ്പോഴും പിപി നെ കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
രാവണന്, വേഗം തൂമ്രമഹഷിയുടെ മിലി ച്ചെന്നു, ടു: ലം 
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0. സ്റഥ്സ്സന്ല ദശഗ്രീവഃ ത്രക്രം പ്രാഞ്ജലിരബ്ബവീത് 

ഭഗവന് രാഘവേണൈവംലങ്കാരാക്ഷസയൂഥപൈടഃ 

6. വിനാശിതാ മഹാദൈത്യര നിഹതാഃ പുത്രബാന്ധവാഃ 
കഥം മേ മുഭഖസന്ദോഹ സ്പ്വയി തിഷ്ടതിസല്ഗുരൌ. 

ദശഗ്രീവഃകരാവണന്, ശുക്രംനമസ്മൃത്യംശുരകനെനമസ്തുരിച്ചിട്ടു; പ്രാം 

ജലിഃ- അഞ്ജലി ബന്ധിച്ചവനായിട്ടു്, അബ്രവീത് പറഞ്ഞു, ഭഗ 

വ൯!ട അല്ലയൊ ഭഗവാനെ! രാഘവേണടരാമനാല്, രാക്ഷസയൂഥ 

പൈടചരാക്ഷസസംഘാധിപന്മാരോടുക്രടെ, ലങക്കാവിനാശിതാടലങ്ക ന 

ശിപ്പിക്കപ്പെട്ട, പുത്രബാന്ധവാടംപൂത്രന്മാരും ബന്ധുക്കളും, മഹാദൈ 

ത്യാഃ..മഹാന്മാരായ അസുരന്മാരും, നിഹതാട-നിഹനിക്കപ്പെട്ടു,, സല് 

ഗുരെരത്വയിം-സല്ഗുരുവായ അങ്ങുന്ന് , തിഷ്ഠതിസതി- ഇരിക്കു 

മ്പോംം, മേദുടഖസന്ദോഹഃകഥം എനിക്ക് ദുഃഖസമൂഹം എങ്ങിനെ 

യുണ്ടാകുന്നു* 

രാവണന് ശക്രമുനിയെ നമസ്ത്ൃരിച്ച ശിരിസ്സില് കൈക്രപ്പിക്കൊ 

ണ്ടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:._“ഹേ ഭഗവന്! സല്ഗുരുവായിട്ടു്' നിന്തിരുവടി 

യിരിക്കേ എനിക്കിതരത്തോളം ദുഃഖമുണ്ടാകുവാനെന്തു കാരണം? രാ 

ക്ഷസാധിപന്മാരോടുക്രടെ ലങ്കയെ രാമന് നശിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വീര 

ന്മാരായ അസുരന്മാരെയും, ബന്ധുക്കളെയും, പുത്രന്മാരെയും രാമന് സം 

ഹരിച്ചു. 

7. ഇതിവിജ്ഞാപിതോ ദൈതൃഗുരുഃപ്രാഹദശാനനം 

ഹോമംകുരുപ്രയത്തേന രഹസിത്വംദശാനന! 

8. യദിവിഷ്ലോനചേദ്ധോമേ തഫിഹോമാനലോത്ഥിതഃ 

മഹാ൯രഥശ്ചവാഹശ്ച ചാപതുണീരസായകാഃ. 

9. സംഭവിഷ്യയന്തിതൈയ്യ്യക്ത സ്പവമജേയോഭവിഷ്യസി. 

ഇതിവിജ്ഞാപിതഃ ഇപ്രകാരം അറിയിപ്പിക്കപ്പെട്ട, ദൈതൃഗുരുഭടഅ 

സുരാചായ്യന്, ദശാനനംടരാവണനോടട്, പ്രാഹംപഠഞ്ഞു. പ്രയത്മേ 

നടപ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടും, രഹസിം-ഏകാന്തത്തില്, ഹോമംകുരു-ഹോമം 

ചെയ്യാലും, ഹോമേംഹോമത്തില്, വിഘ്ഃംമുടക്കം, യദിനചേതട 

ഭവിക്കയില്ലെങ്കില്, തഹിഹോമാനലോത്ഥിതഭ എന്നാല് ഹോമാഗ്നി 

യില്നിന്നുത്ഭവിച്ച, മഹാരഥഃ മഹത്തായ തേരും, വാഹഭചകുതിരയും, 

ചാപതുണിരസായകാഭചട ചാപം ആവനാഴി, ബാണങ്ങം.ഇവഷും, 

സംഭവ്വിഷ്യന്തികസംഭവിക്കും, തൈഭയുക്തഭത്വംഅവയോടു യോജി 
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ചിരിക്കുന്ന നീ, അജേയഭഭവിഷ്യസിജയിക്കപ്പെടുവാ൯ കഴിയാത്ത 

വനായ് ഭവിക്കും. 

രാവണന് അറിയിപ്പിച്ചതുകേട്ട തക്രമുനി ഇങ്ങിനെപറഞ്ഞു: 

ഹ ദശാനന! ജനങ്ങളാരും വരാത്തതായ സ്ഥാനത്തു ചെന്നിരുന്നു 

ത്രദ്ധയോടുക്രടെ ഹോമം ചെയ്യുക. അതിന്നു മുടക്കം ബാധിക്കാതെ 

യിരിപ്പാ൯ വേണ്ടുന്ന പരിശ്രമം പണിപ്പെട്ടിട്ടും ചെയ്യേണം. മുടക്കം 

നേരിടാതെ ഹോമംലെയ്യാന് സാധിച്ചാല് ഹോമാഗ്നിയില്നിന്ന്, മ 

ഹത്തായ തേര്, കുതിര, വില്ല്, ആവനാഴി, ബാണങ്ങം എന്നിവയു 

ത്ഭവിക്കും. അവയോടുക്രടെ ചേന്ന് രാമനോട്ട നി യുദ്ധത്തിചേപ്പെ 

ട്ടാ, ശത്രുക്കഠാക്കു നിന്നെ ജയിപ്പാന് സാധിക്കയില്ല. 

രാവണന് ശ്രക്രസമീപത്തില്ചെന്നു, ുക്രനുപദേശിച്ചു. അതു 
പ്രകാരം ഹോമംചെയ്യുവെന്ന സംഗതി വാല്ലീകി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 

10. ഗൃഹാണമന്ത്രാന്മദ്ദത്താന് ഗച്ഛ ഹോമം കുരുദൂതം 

ഇത്യൂക്തസ്ത്രരിതംഗത്വാ രാവണോരാക്ഷസാധിപട 

ഗഹാംപാതാളസദ്ൃശീം മന്ദിരേസ്വേചകാരഹ! 

മദ്ൃത്താന്മന്ത്രാന്- എന്നാല് ദാനംചെയ്യപ്പെടുന്ന മന്ത്രങ്ങളെ, ഗൃഹാ 
ണഗ്രഹിച്ചാലും, ഗച്ഛ, ഗമിച്ചാലും, ദൃതംഹോമംകുരുംവേഗം ഹോ 
മംചെയ്യാലും, ഇതിഉ ക്തം ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട, രാക്ഷസാധിപഭരാ 
വണടരാക്ഷസരാജാവായ രാവണന്, ഗത്വാ _ഗമിച്ചിട്ട്, സ്വ്േമന്ദി 
രേകസ്വരാജധാനിയില്, പാതാള സദ്ൃശീംഗുഹാം_പാതാളത്തിന്നു തു 
ല്യയായ ഗുഹയെ, ചകാരംചെയ്യ. 

ഞാനുപദേശിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളെ ധരിച്ചു പോയി വേഗം ഹോമം 
നടത്തുക. ഇപ്രകാരം തുക്രമുനിയാല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട രാക്ഷസരാ 
ജാവായ രാവണന് സ്വരാജധാനിയില് പ്രവേശിച്ചു, രാജധാനിക്കു 
കളില് പാതാളംചോലെ അഗാധമായി കുഴിച്ചു സിഡ്്ട്രശിപുടൊള്ളി. 

11. ലങ്കാദ്വാരക്പാടാദി ബദ്ധാവാ നി 
ഹോമദ്രപ്യാണി സമ്പാദ്യയാസ്പയക്താ ന്യ്യാഭി ചാരികേ 

12. ഗുഹാം പ്രവിശൃചൈകാന്തേ മൌനീഹോമം പ്രചക്രമേ. 
സ൪വത്-എല്ലാ ഭാഗത്തും, ലങ്കാദവാരകപാടാദി_ലങ്കയിചെ ദ്വാര 
ങ്ങറം, വാതിലുകറം മുതലായതിനെ, യത്മതട ബദ്ധ്വാ പണിീപ്പെട്ട ബ 
ന്ധിച്ചിടട്, ആഭിചാരികേട അഭി ചാരകമ്മത്തില്, യ നിഹോമദ്രഡ്യാ 
ണി ഉക്താനിടയാതൊരു ഹോമദ്രവ്യങ്ങള്ം പറയമ൭ പപട്ടിരിക്കുന്നു വോ, 
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താനി സമ്പാദ്യ--അവയെ സമ്പാഭിച്ചിട്ട് , ഗുഹാം പ്രവിശ്വ-ഗുഹയെ 
പ്രവേശിച്ചിട്ട്, ഏകാന്തേ-ഏകാന്തത്തില്, മെരനീട വാക്കിനെ അട 

രി ക്കിയവനായിട്ട , ഹോമം പ്രചക്രമേ-ഹോമം ആരംഭിച്ചു. 
ലങ്കാരാജധാനിയില് അന്യൃയന്മാക്ക പ്രവേശിപ്പാനുമൂഒ സകല ദ്വാ 

[ര് ര ] രങ്ങളും വാതിലുകളും അടച്ച്' പണിപ്പെട്ടു ബന്ധിച്ചു. ആഭിചാരകമ്മ 
ത്തിന്നു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹോമമദ്രവൃയങ്ങളെ ഒരുക്കി. ഗുഹയുടെ 
അന്തഭാഗത്തില് പ്രവേശിച്ചു. ഏകാന്തത്തില് മൌനം ടീക്ഷിച്ചു ഹോ 
മം നടത്തുവാന് തൂടങ്ങി. 

ഉത്ഥിതംധൂമമാലോക്യയ മഹാന്തം രാവണാനുജഃ 

19. രാമായദശയാമാസ ഹോമധ്മമം ഭയാകുലഃ 
പശ്യരാമദശഗ്രീവോ ഹോമംകത്തും സമാരഭത്. 

14. യദിഹോമട സമാലപ്ലഭ സ്യാല് തദാജേയോ ഭവിഷ്യതി 
അതോവിഘ്ലായഹോമസ്പ പ്രേഷയാശ്ുഹരീശ്വരാന്. 

ഉത്ഥിതംംഉയന്൯കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, മഹാന്തം ധൂമംടമഹത്തായ ധൂമ 
ത്തെ, ആലോക്ൃയട- ആലോകനം ചെയിട്ട്, രാവണാനുജ രാവണ 
ന്െറ അനുജന്, ഭയാകുലഃടഭയപരവശനായിട്ടു്, രാമായടരാമന്നു', 
ഹോമമധൂമംഹോമധ്മമത്തെ, ദശയാമാസംദരിപ്പിച്ചു, രാമ! പശ്യ. 
ഹേ രാമ! നോക്കിയാലും, ദശഗ്രീവടടരാവണന്, ഹോമം കത്തുംഹോ 
മം ചെയ്താന്, സമാരഭത് -ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു, ഹോമഃഹോമം, സ 
മാ്ലൂഭ യദിസ്്യാത് സമാപ്ലി വരുന്നുവെങ്കില്, തദാ അഴേയഃ ഭവിഷ്യ 
തിട അപ്പോം ജയിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാത്തവനായ്ഭവിക്കും, അത 
അതുകൊണ്ടു, ഹോമസ്യവിഘ്യായ-ഹോമത്തിന്െറ .വിഘൃത്തിന്നാ 
യ്യ്ലൊണ്ടു , ഹരിശ്വരാന്ചവാനരമ്രേഷ്ടന്മാരെ, ആതുപ്പേയഷടവേഗം 
അയച്ചാലും. 

ഗുഹയില് നിന്നു പൊങ്ങി ആകാശത്തില് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരി 

ക്കുന്ന ധൂമസമൂഹത്തെക്കണ്ട വിഭീഷണന് ഭവിഷ്യയത്തായ ഫലം ആ 

ലോചിച്ച്' ഭയപരവശനായിട്ടു രാമന്നു ഹോമധൂമം കാട്ടിക്കൊടുത്ത 

പറഞ്ഞു:__“ഹേ രാമ! ഹോമധൂമം പൊങ്ങുന്നതിനെ നോക്കിയാലും, 

രാവണന് ഹോമം ചെയ്താന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹോമം മുടങ്ങാതെ 

സമാപ്ലിവരുന്നതായാല് പിന്നെ രാവണനെ ജയിപ്പാ൯ സാധിക്കാ 
തേ വരും. അതുകൊണ്ടു ഹോമം വിഷ്ലപ്പെടുത്തുവാന് സമത്ഥന്മാരാ 

൭ 

യ വാനരന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചാലും,” 



പത്താം ദ്ും 1192 

125. തമഥേതിരാമഃ സുഗ്ഗീവസന്മതേനാംഗദംകപിം 

ഹനമല്പ്രമുഖാന്വീരാ നാദിദേശമഹാബലാന്. 

തഥാ ഇതിട അപ്രകാരമാകട്ടെ എന്ന്, രാമഃംരാമന്, സുഗ്രീവസന്മ 
തേനംസുഗ്രീവന്െറ സമ്മതത്തോടുക്രടെ, അംഗദംകപിംംഅംഗദ 
നെന്ന വാനരനേയും, ഹന്തമല് പ്രമുഖാന് ഹനുമാന് മുതലായ, മ 
ഹാബലാന് വീരാന് മഹാബല വാന്മാരായ വീരന്മാരെയും, ആദിദേ 
ശടആദേശിച്ച. 

അങ്ങിനെ ചെയ്യാമെന്നു പറഞ്ഞ രാമന് സുഗ്രീവനെറ അഭിപ്രാ 
യാനുസരണം ഹനുമാന് മുതലായ മഹാബലവാന്മാരും പരാക്രമികളു 
മായ വീരന്മാരേയും അംഗദനേയും പോവാന് ആജ്ഞാപിച്ചു. 

10. പ്രാകാരം ലംഘയിത്വാതേ ഗത്വാ രാവണമന്മിരം 
ദശകോട്ച പ്ലവംഗാനാം ഗത്വാ മന്ദിരരക്ഷകാന് 

1. ചുര്ണയാമാസുരശ്വാംശ്ച ഗജാംശ്ചന്യഹനല്ക്ഷണാത 
തേംടഅവര്, പ്രാകാരം ലംഘയിത്വാ_ മതിലിനെ അതിക്രമിച്ചിട്ട്്, രാ 
വണ മന്ദിരം ഗത്വാടരാവണന്െറ മന്മിരത്തെ പ്രവേശിച്ചിട്ട്, പ്പവം 
ഗാനാം ദശകോട്ഃംപത്തുകോടി വാനരന്മാര്, ഗത്വാട പോയിട്ട്, മ 
ന്ദിരരക്ഷകാന്൭മന്മിരം പാലിക്കുന്നവരേയും, അശ്വാന് ഗജാന് ച 
കുതിരകളേയും ആനകളേയും, ക്ഷണാത് കുര് ണയാമാസുഃട ക്ഷണ 
ത്തില് പൊടിയാക്കി. 

രാമകല്ലന ലഭിച്ച ആ പത്തുകോടി വാനരന്മാര് മതില് ചാടി 
രാവണനെറ രാജധാനിയില് പ്രവേശിച്ചു, കാവല്ക്കാരെയും കതിരക 6 ക്രേ മയും, ആനകളേയും ക്ഷണത്തില് തല്ലിത്തകത്തു പൊടിപൊടി യാക്കി. 

തതശ്ച സരമാ നാമ പ്രഭാതേ ഹസ്തറസംജ്ഞയാ 
13. വിഭീഷണസ്ൃ ഭായ്യാസാ ഹോമസ്ഥാനമസൂചയത്. 

തതഃ പ്രഭാതേ അനന്തരം പ്രഭാതത്തില്, വിഭീഷണസ്മയ ഭായ്യാ..വിഭീ ഷ്ണനെറ ഭായ്യയായ, സരമാ നാമസാംസരമയെന്നുപേരായ അവറം, ഹഡ്യസംഭഞയാടകൈയടയാളംകൊണ്ട്, 
സ്ഥാനത്തെ, അസ്മചയത സൂചിപ്പിച്ച. 

അനന്തരം നേരം 

്ഹാമസ്ഥാനംംഹോമ 

[ 
6൭ ര്യ പുലന്നപ്പോറം, വിഭീഷണനെ ഭായ്യയായ, 

സ്ഥാനത്തെ കൈകൊണ്ടു ചൃണ്ടികാ 



1190 അഭ്ധ്യഠത്മരാമായണം യുഭ്ധകാണ്ഡം. 

ഗുഹാപിധാന പാഷാണ മംഗദഃ പാദഘട്ടനൈഃ 
10. ചൂര്ണയിത്വാ മഹാസത്വഭ പ്രവിവേശ മഹാ ഗുഹാം 

മഹാസത്വഭ അംഗദദട മഹാബലവാനായ അംഗദന്, പാദഘട്ട 

നൈ കാല് ചവിട്ടുകൊണ്ടു, ഗുഹാപിധാനപാഷാണം ചൂരണയി 

ത്വാചഗുഹയ ച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലിനെ പൊടിയാക്കീട്ടു , മഹാഗുഹാം പ്ര 

വിവേശ- മഹാഗുഹയെ പ്രവേശിച്ച. 

അത്ധ്യന്തം ദേഹശക്തിയുട്ള അംഗദന് ഗുഹയടച്ചിരിക്കുന്ന കല്ല 

കാല്കൊണ്ടു ചുവുട്ടിപ്പൊടിച്ചിട്ടു അഗാധമായ ഗഹയുടെയുമ്ളിലേക്കു 

കടന്നു. 
ദൃഷ്ണവാ ദശാനനം തത്ത മീലിതാക്ഷം ദ്ൂഡ്ഥാസനം 

0. തതേറംഗദാജ്ഞയാ സര്വേ വാനരാ വിവിശുര്ദൂതം 

തത്ര_ അതില്, മീലിതാക്ഷംടമീലനം ചെയ്യിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടും, 

ദൂഡ്ഥാസനംഉറച്ചിരിക്കുന്ന ആസനത്തോടുംക്രടിയ, ദശാനനംദ്ദഷ്കവാം 

രാവണനെ ദശിച്ചിട്ട്ം തത അംഗദാഞ്ഞയാടഅനന്തരം അംഗദ 

നെറ ആണഞപ്രകാരം, സര്വേ വാനരാഭസര്വ വാനരന്മാരും, ദൂതം 

വിവിത്ുഃ-വേഗം പ്രവേശിച്ച. 

രാവണന് ഗുഹയുടെയുള്ളില് കണ്ണുകളടച്ച് ദുഡ്ധാസനത്തിലിരി 

ക്കുന്നതു കണ്ട അംഗദന് വാനരന്മാരോടു ഗഹയില് പ്രവേശിപ്പാന് ക 

ലലിച്ച. അവരെല്ലാവരും ഗുഹയില്കടന്നു. 

തത്ര കോലാഹലം ചക്രുസ്ലാഡയന്തശ്ധ സേവകാന്൯ 

ഉ]. സംഭാരാന് ചിക്ഷിപുസ്തത ഹോമകണ്േ സമന്തതഃ 

സവകാന്൯ അവിടെയുള്ള സേവകന്മാരെ, താഡയന്തംതാഡി 

ട്. കോലാഹലം ചക്രുഃ - കോലാഹലംലെയ്മ തത്ര സം 
തത്ര 6 

ക്കുന്നവരായിട്ടു , 

ഡി ഒ സാധ 

മകണ്ഡത്തില് നാലുഭാഗത്തും, ചിക്ഷിപുഃ ചട എറിയുകയും ചെയ്യു. 

അവിടെയുമ്ഒ രാവണഭത്ധന്മാരെ അടിച്ച ലഹയുണ്ടാക്
കി. ശേ 

ഖരിച്ചുവെച്ചിട്ടുമ യാഗസാധനങ്
ങളെ യെല്ലാം  ഹോമകുണ്ഡത്തിന്െറ 

നാലഭാഗത്തും, വാരിവലിച്ചെറിഞ്ഞു. 

സ്ര, വമാച്ഛിദ്യഹസ്താച്ച രാവണസബ്യ ബലാദ്രഷാ 

9൭. തേനൈവ സംജഘാനാതു ഹനുമാന് പുവഗാഗ്രണീഃ. 

പുവഗാഗ്രണീഃ ഹനുമാന് വാനരശ്രേഷ്ഠനായ 
ഹനുമാന്, രാവണസ്യ 

ഹസ്ത്തില് നിന്ന് . സ്രരവം-സ്രവത്തെ, 

നങ്ങമെ, ഭഹോമകുണ്ഡേ സമന്തത
ടഹോ 

ഹസ്താത _രാവണനെറ 
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രണ പി രുഷാ, ബലാല്, ആച്ഛിദ്യ-രോഷത്തോടുക്രടെ ബലാല്കാട 
ഘാ ഗു _ അത കൊണ്ടുതന്നെ, ആശു സംജ ടിച്ചുവലിച്ചിട്ട്, തേന റിം ലം 

ക നംവേഗം ഉയക്കോടെയടിച്ച്. 1 

ം റിയിൽ പ്രോക്ഷിക്കുവാനായ യെ അഗ്നിയിത 

4] പി പാ ഇരുമ്പയ പാത്രത്തെ (കരണ്ടി) റു (റ ) 

യി ് ാന് കോപത്തോ രാവണനെറ കയ്യില്നിന്ന് വാനരവീരനായ ഹനുമ 

ച്ച്” ിട്ട്” അതുകൊ ടുക്രടെ ബലാല്കാരേണ പിടിച്ചു പറിച്ചു മി തൂ 

ണ്ടുതന്നെ രാവണനെയതിവേഗത്തില് ഉയക്കോടുക്രടെയടിച്ചു. 

ഘന്തിദന്തൈശ്ചകാഷ്്ലൈശ്ച വാനരാസ്തമിതസ്ൂതട 
ന 

23. നജഹെൌരാവണോധ്യാനം ഹതോപി വിജിഗീഷയാ. 

വാനരാടംവാനരന്മാര൪, ദന്തൈടം ദന്തങ്ങംകൊണ്ടും, കാഷ്ലൈഃചംകാ 
സ്ലങ്ങറംകൊണ്ടും, തം ഇതഃ തത അവനെ നാലുഭാഗത്തും, ളൂന്തിം 

] അടിക്കുന്നു, ഹതഃ അപ്പി അടിക്കപ്പെട്ടാലും, രാവണഃ രാവണന്, പി 
ഭിഗീിഷയാംജയേഛകൊണ്ട്, ധ്യാനം നജഹൌകച ധ്യാനത്തെ ഉപേ 
ക്ഷിച്ചില്ല. 

വാനരന്മാര രാവണനെറ നാലുഭാഗത്തും നിന്നു” വടികറാംകൊ 
ണ്ടടിച്ചം, പല്ലകംകൊണ്ടു കടിച്ചും, പലവിധത്തില് ഉ പദ്രവിച്ചുവെ 
ങ്കിലും ജയ്യിപ്പാനുമൂള ആഗ്രഹംനിമിത്തം രാവ ണന് ധ്യാനത്തെയുപേ 
ക്ഷിച്ചില്ല. 

പ്രവിശ്യാന്തഭപുരേവേശൂന്യംഗദോവേഗവത്തരഃ 
24. സമാനയല് കേശബന്ധേ ധൃത്വാമന്ദോദരിംശ്രഭാം 

രാവണസ്വൈവപുരതോ വിലപന്തീമനാഥവത? 
2, വിദദാരാംഗദസ്ലസ്യാഃ കഞ്ചുകം രതാഭൂഷിതം. 

മുക്താവിമുക്താഴ പതിതാഃ സമന്താദ്രത്തസം ചയൈഃ 
20. ശ്രോണിസൂതൂരം നിപതിതം രൂടിതം രത്അത.ചിത്രിതം. 

കടിപ്രദേശാദ്വിസ്രസ്താ നീവീതസ്യയൈവപശ്യതഃ 
21/. ഭൂഷണാനിച സർവാണി പതിതാനി സമന്തതഃ. 

ദേവഗസ്ധവ്വകസ്യാശ്ച നീതാഹൃഷ്ടൈഃ പ്പവംഗമൈഴ 
25, മന്ദോദരിരുരോദാഥ രാവണസ്യാഗ്രതോളശം. 

ക്രോശന്തീ കരുണംദീനാ ജഗാദ ദശകന്ധരം., 
വേഗവത്തരഃ അംഗദടം അതി വേഗവാനായ അംഗദന്. വേശ്ശൂന। പ്രവിശ്യംരാവണനെറ അന്ത 
വേശിച്ചിട്ടു്, ശുഭാം മ 

അന്തഃപയരേ 

പുരത്തിലുക്ള ഭവനത്തില്; പ്ര ക ദ ന്ദാദരിംചശോഭനയായ മന്ദോദരിയെ, കേശ 
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ബന്ധേ ധൃത്വാം തലക്കെട്ടില് പിടിച്ചിട്ട് , സമാനയത്_ കൊണ്ടുവ 
നു. രാവണസ്യ പുരതഃ ഏവംരാവണന്െറ മുന്ഭാഗത്തില്ത്തന്നെ, 
അനാഥവത് വിലപന്തീം_നാഥനില്ലാത്തവളെന്നപോലെ വിലപി 
ക്കുന്ന അവളെ, അംഗദഃ_ അംഗദന്, രത്തഭൂഷിതം കഞ്ചുകംചരത്തങ്ങ 

ജല് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട കുപ്പായത്തെ, വിദദാരകവിദാരണംചെയ്യും വി 

മുക്താഃ മുക്താഭട ഉയരിവിണ മുത്തുകഠം, രത്തസഞ്ചയൈടചരത്നസമൂഹ 
ങ്ങളോടുക്രടെ, സമന്താത് പതിതാടട നാലുഭാഗത്തും പതിച്ചു, രത് 

ചിത്രിതം ശ്രോണിസുത്രംടരത്ങ്ങളാല് ചിത്രമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അര 

ത്തൊണ്, തൂടിതം നിപതിതം പൊട്ടിവീണു, തസ്യ പശ്യതഃ ഏവം 
അവന് നോംക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേ, കടിപ്രദേശാത് അരക്കെട്ടില് നിന്നു, 

നീവീ നിപതിതാടവ്രസ്മ്രാഞ്ചലം നിപതിച്ചു. സർവാണി, ഭൂഷണാനി 

ചംസവ്ൃങ്ങളായ ഭൂഷണങ്ങളും, സമന്തതഃ പതിതാനിടനാലുഭാ 

ഗത്തും വീണു, ഹൃഫ്്ലൈഃ പ്പുവംഗമൈടടസന്തുഷ്ണന്മാരായ വാനരന്മ? 

രാത, ദേവഗന്ധര്വകന്യാടചംദേവഗന്ധര്വകന്യകളും, നീതാഃടകൊൌ 

ണ്ടുവരപ്പെട്ടു, മന്ദോദരീമന്ദോദരി, രാവണസ്യ അഗ്രതഃകരാവണന്െറ 

മുമ്പില്, ഭശം രരോദ-ഏറഠവും രോദിച്ചു. ദീനാട ദുഃഖിതയായവംം, 

കരുണം ക്രോശന്തീട ദയനീയമാകും വിധം കരയുന്നവളായിട്ടു് , ദശക 

സ്ധഥരം ജഗാദംരാവണനോടട പറഞ്ഞു. 

അതിലേഗവാനായ അംഗദന്, രാവണനെ ധഡ്യാനത്തില്നിന്നി 

കൂക്കിത്തീപ്പാനും, പരസ്ത്രീകളെ ബലാല് കാരേണ അപഹരിച്ചതിന്െഠ 

ഫലം രാവണന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തില് അനുഭവപ്പെടു ത്തുവാനും, പെട്ടെ 

ന്നാലോചിച്ച്, രാവണാന്തഃപുരത്തിലുള്ള മന്ദോദരിയുടെ ഗൃഹത്തില് 

ശീഘം പ്രവേശിച്ചു. ദോഷരഹിതയാണെങ്കിലും, മുഷ്ണനോട ചേന 

തിനന്െറ ഫലം കുറഞ്ഞൊന്നനുഭവിപ്പിക്കുവാനായി മന്ദോദരിയെ, ഗു 

ഫയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു. മന്ദോദരി രാവണനെറ മുമ്പില്നിന്നു, നാ 

ഥനില്ലാത്തവമെന്നപോലെ കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. അംഗദന്, രത്നാലങ്കാര 

ങ്ങമുമുള അവളുടെ മേല്കുപ്പായത്തെ കീറിയിട്ട. കുത്തിപ്പിടിപ്പിച്ച റു 

ത്ഥങ്ങറം ഭൂമിയില് നാലുഭാഗത്തും ചിന്നിച്ചിതറിവീണു. രത്ഥങ്ങാകൊ 

ണ്ടു വിചിത്രമായിരിക്കുന്ന അരഞ്ഞാണ് പൊട്ടിവീണു. രാവണന്.നോ 

ക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേ, അരക്കെട്ടില് നീന്നു' തുണിക്കുത്തു അഴിത്തു വീഴാ 
ായി. ശരീരത്തില് ധരിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങളെല്ലാം അവിടവിടെ 

വിണു. സത്തൂഷ്ടന്മാരായ മറവ വാനരന്മാര്, മന്മോദരിയടെ ഈ സങക 

ട്ാവസ്ഥ്യെക്കാബാനായി. രാവണന് ബന്ധനത്തിലിട്ടിരുന്ന ദേവഗ 
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ന്ധര്വസ്ത്രീകമെയും അവിടെക്കൊണ്ടുവന്നു നീത്തി. രാവണനെറ മു 

മ്പില് നിന്ന്, മന്ദോദരി ഉ ചുത്തില്കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. കാണുന്നവക്ടക്രടെ 

ദുഃഖമുണ്ടാകത്തക്കവിധം കരഞ്ഞും കൊണ്ടു മന്ദോദരി രാവണനോടട 

പറഞ്ഞു. മന്ദോദരിയെ അംഗദാദിക൦ം അവമാനിച്ചതായിട്ട വര്ണി 

ച്ച കവി, അംഗദാദിവാനരന്മാര് മയ്യാദയില്ലാത്തവരാണെന്നു തോന്നി 

പ്പിക്കുന്നു. വാല്ലീകി ഈവിധം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വാനരന്മാരായ ഇവര് 

ശിഷ്ണാ ചാരതല്ലരന്മാരാണെന്നും ഇപ്പകാരമുകൂള നിന്ദ്യമായ കമ്മം ചെയ്യൂ 

ന്നവരല്ലെന്നുമാണ” വാല്ലീകിയുടെ അഭിപ്രായം. 

നിര്ല്ലജേജാസിപരൈരേവം കേശപാശേവികൃഷ്യതേ 

80. ഭായ്യാതവൈവപുരതഃ കിംജുഹോഷിനലജ്ജസേ 

ഹമ്പതേപശ്യതോയസൃ ഭായ്യാപാപൈശ്ച ശത്രുഭിഃ 

91. മത്തവ്ൃയംതേനതത്തെവ ജീവിതാന്മരണംവരം 

ഹാ മേഘനാദ!തേമാതാ ക്രിശ്ൃതേബതവാനരൈഃ 

88. ത്വയിജീവതിമേദുടഖ മീദ്ദശം ച കഥംഭവേത് 

ഭഓായ്യയാലജ്ജാചസന്ത്യക്താ ഭത്ത്രാമേ ജിവിതാശയാ. 
തവ പുരതഃ ഏവ നിന്െറ മുമ്പാകെ തന്നെ, ഭായ്യാകേശപാശേ പ 

രൈഃ വികൃഷ്യതേംഭായ്യ, കേശപാശത്തില് ശത്രുക്കളാല് ആകഷിക്കു 
പ്പെടുന്നു, നിരല്ലജജഃ അസി.-നീ ലജ്ജയില്ലാത്തവനായിരിക്കുന്നു, കിം 
ജുഹോഷിംഎന്തിനായ്യൊണ്ടു ഹോമിക്കുന്നു, കിം ന ലജ്ജുസേംഎന്തു 
കൊണ്ടു നി. . ലങജിക്കുന്നില്ല, യസ്യ ഭായ്യാ-യാതൊരുവനെറ ഭായ്യയ, 
പാപൈഃ ശത്രഭിഃ-പാപന്മാരായ ശത്രുക്കമാല്, ഹമ്പതേ൭പദ്രവി 
ക്കപ്പെടുന്നു വോ, തേന തത്ര ഏവ മത്തവ്യംട അവനാല് അപിടെത്ത 
ന്നെ മരിക്കപ്പെടേണം, ജീവിതാത് മരണം വരംജീപിതത്തേക്കാറം 
മരണം ശ്രേഷ്ഠം, ഹാ മേഘനാദ!ട കഷ്ടമേ! ഹേ മേഘനാദ! തേമാ 
താ വാനരൈഃ ക്ല്രിശ്യതേ ബത! നിനന്െറയമ്മ വാനരന്മാരറരല് ക്രദേശി കശ 
ക്കപ്പെടുന്നു, കഷ്ടം. ത്വയി ജീവതികനീ ജീവിച്ചിരിക്കന്നപക്ഷം, മേ 
ഈദ്ശം ദുഃഖം കഥം ഭപേത്_ വത് -എനിക്കീവിധം ദുഃഖം എങ്ങിനെയു 
ണ്ടാകും. 

€ 
ശത്രക്കറം, നിനെ ധം ി ത്ര ളു റ മുമ്പില്ത്തന്നെവെച്ചു ം ഭായ്യയയുടെ തലമുടി 
വ ൂ ൧ ലക്കുന്നു. ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഹോമിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നി 

ണക്കു ല ജ്ജതോന്നാതിരിപ്പാനെന്തു കാരണം $ ഏതൊരുവന്െറ ഭായ്യയ 
റു 

പിക രു 0, ൭ ൨ ] ൮ ക്രന്നു 
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വോ, ആ പുരുഷന്, അപ്പോം ആ സ്ഥലത്തുതനെവെച്ചു മരിക്കേ 
ണ്ടവനല്ലെയോ?ജിപിച്ചിരിക്കുന്നതിനെക്കാഠം മരിക്കുന്നതാണു' നല്ലത്. 
ഹാ! മേഘനാദ! നിന്െറ അമ്മ വാനരന്മാര്നിമിത്തം ക്രേശമനുഭവി 
ക്കുന്നു. നി ജീപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില് ഈ ദുഃഖാവസ്ഥ എ 
ന്നെ ബാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്െറ ഭത്താവു” ജീപിതാശനിമിത്തം 
ഭായ്യയേയും ലജ്ജയേയും, ഒരേസമയത്തുപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

99. ശ്രുത്വാതദ്ദേവിതംരാജാ മന്ദോദയ്യ്യാഃദശാനനഭ 
ഉത്തസ്ഥെൌഖഡ് ഗമാദായ തൃജദേവീമിതിബ്ര,വന് 

34. ജഘാനാംഗഭമവ്ൃഗ്രഃ കടിദേശേദശാനനഃ 
തതോത്സൂജയയയുഭ സര്വേവിധ്വംസ്ൃൃഹവനംമഹത്.. 

രാജാദശാനനഃടരാജാവായ ദശാനന, മന്ദോദയ്യാഭതത് ദേവിതം 
ശ്രുത്വാംമന്ദോദരിയുടെ ആ വിലാപത്തെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, ഉത്തസ്ഥൌട 
ഉത്ഥാനംചെയ്യു, ഖഡ് ഗംആദായ..വാളെടുത്തിട്ടു, ദേവീംത്യജഇതി 
ബ്ര,വന് അവ്ൃഗ്രഭദശാനനഃടദേവിയെ തൃജിച്ചാലുമെന്നു പറയുന്നവ 
നും ഭീതിയില്ലാത്ത വനുമായ രാവണന്, അംഗദംകടിദേശേജഘാ 
നം അംഗദനെ കടിപ്രദേശത്തില് ഹനിച്ചു, തതഭഉത്തൃ ജ്യ അനന്തരം 

ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, മഹത് ഹവനം വിധ്വംസ്യംമഹത്തായ ഹോമത്തെ 
നശിപ്പിച്ചിട്ട്, സര്പേയയുഃട സര്വരും യാനംചെയ്യൂ. 

മന്ദോദരിയുടെ ആ വിലാപത്തെകേട്ട രാജാവായരാവണന് ധ്യാ 

നത്തില് നിന്നെഴുനേറ൨ വാളെടുത്തു പിടിച്ചു, “പിട്ടുപോ രാജ്ഞിയെ? 
[ട്] എന്നു പറഞ്ഞു” മനസ്സറപ്പോടുക്രടെ അംഗദനന്െറ അരക്കെട്ടില് ഒന്നു 

വെട്ടി. അപ്പോം ലു വാനരന്മാരും ആ സ്ഥലത്തെയും, മന്ദോദരി 

യേയുംവിട്ടു പോയി. മഹാഫലത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഹോമത്തെയിവി 

ധം മുടക്കി. 

85. രാമപാര്ശ്വമുപാഗമ്യ തസ്ഥുഃസര്വേപ്പഹഷിതാട 
) ലം) 

വ്പണശ്ലൂത തദ ഭായ്യാമുവാചപരിസാന്ത്വയന്. 

സര്വേരാമപാശ്വചംഉപാഗമ്യസര്വരും രാമസമിീപത്തെ ഉപഗമി 
൭ ി എ ത്ടി ചിട്ട, പ്രഹഷിതാഭതസ്ഥുഃട സന്തോഷമുള്ള വരായിട്ട്' നിന്നു, രാവണഃ 

തുടരാവണനാകട്ടെ , തതഭഭായ്യാം പരിസാന്ധവവയന്ഉവാചട അനന്തരം 
ഭായ്യയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ട പറഞ്ഞു. 

ഠ 

എല്ലാ വാനരന്മാരും സന്തോഷയുക്തന്മാരായിട്ടു രാമസമീപത്തു 

വന്നുനിന്നു. രാവണനാകട്ടെ ഭായ്യയെ സമാധാനപ്പെടുത്തുവാനിപ്രകാ 
ഠം പറഞ്ഞു. 
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86. ദൈവാധീനമിദം ഭദ്രേ! ജീവതാ കിം ന ദൃശ്യതേ 
ത്യജശോകംവിശാലാക്ഷി! ഇഞാനമാലംബ്ല്യനിശ്ചിതം 

97. അജ്ഞാനപ്രഭവഃ ശോക ശോകോജ്ഞാനവിനാശമകൃത്' 
അജ്ഞാനപ്രഭവാഹം ധീഃ ശരീരാദിഷ്വനാത്മസു. 

98. തന്മൂലഃ പുതൃദാരാദിസംബന്ധഃ സംസ്ൃതിസ്മുതഭ 
ഹഷശോകഭയക്രോധ ലോഭമോഹ സ്പൃഹാദയടഃ 

99. അങ്ഞാനപ്രഭവാഹ്വേതേ ജന്മമുത്ൃജരാദയടഃ 
ആത്മാതുകേവലഭ ശുദ്ധോ വ്ൃതിരിക്തോഫ്യലേപകഴ 

20. ആനന്ദരുപോജ്ഞാനാത്മാ സര്വഭാവവിപര്ജിതഃ 
ന സംയോഗോ വിയോഗോവാ പിദ്യതേ കേനചില്സതഃ 

21. ഏവംമമഞൊത്വാത്വമാത്മാനം ത്ൃൃജശോകമനിഡസിതേ 
ഇദാനീമേവഗച്ഛ്യാമി ഹത്വാരാമം സലക്ഷ്മണം 

42. ആഗമിഷ്യാമിനോചേന്മാം ദാരയിഷ്യതിസായകൈഃ 
ശ്രീരാമോവജുകല്ൈലശ്ച തതോഗച്ത്രാമി തല്പദം 

49. തദാത്വയാമേകത്തവ്യാ ക്രിയാമച്ഛ ഠസനാല്പ്രിയേ! 
സീതാംഹത്വാ മയാസാഭ്രാം ത്വം പ്രവേക്ഷ്യസിപാവകം. 

ഭദ്രേ! ഇദം ദൈവാധീനം_ഫേ ശോഭനേ! ഈ ലോകം ദൈവത്തിന ധിനം, ജീവതു കിം ന ദൃശ്യതേംജീവിക്കുന്നവനാല് എത്തൊന്നു ദശി ക്കപ്പെടുന്നില്ല, വിശാലാക്ഷി! നിശ്ചിതം ഞാനം ആലംബ് ശോകം ത്ൃജംഹേ സുന്ദരി! നിശ്ചിതമായ ഇഞാനത്തെ 
കത്തെ ത്ൃൃജിച്ചാലും, ശോക 
ത്തില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്നു, ശോക 

ആലംബിച്ചിട്ടു ശോ 
അഴജ്ഞാനപ്രഭവഭംദുഃഖം അദഭമാഞാന 
ജ്ഞാനവിനാശകൃത്ടദുഭഃഖം ഞാന ത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു, അനാത്മസു ശരീരാദിഷു. 

ദികളില്, അഹംധിഃ അജ്ഞാനപ്രഭവാംഞാ൭ 
ത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നു, പുതരദാരാദിസംബദ്ധഃ 

തആത്മാവല്ലാത്ത ശരീരാ 

നന്ന ബുദ്ധി അജ്ഞാന 

തന്മൂലഃം.പുത്രഭായ്യാദി 
ഡതാകുന്നു, തതഃ സംസ്ത 

ഹഖാശോകഭയക്രോധലോ 

സംബന്ധം താതാകുനന കാരണത്തോടുക്രടി തിഃ അതില്നിന്നു സംസാരം, 
ഭമോഹസ് ഘഹാദയഃംസന്തോഷം, 

ം 
മ്ടഖം, ഭയം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, ആ ം എന്നിവയും, ജന്മമുത്യൂജരാദയഃ, ജനനം, മരണം, ജരയെന്നിവയും, ഏതേകഇവ, അദാഞാനപ്രഭവാദം ആ തോനത്തില്നിന്നുങ്ളാ. & 

ചം 
കുന്നവ, 
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ശ്ചയം, തആനന്ദരൂപഃ ജ്ഞാനാത്മാ സര്വഭാവവിവര്ജിതഃടത്യനന്ദ 

രൂപനും ഇഞാനസ്വരൂപനും സര്വഭാവങ്ങളോടു ക്രടാത്തവനുമാകു 

ന്നു, സതഃ കേനചിത് സംയോഗടഃ വിയോഗഃ വാന വില്ലതേസത്തി 

ന്ന് ഒന്നിനോടടം സംയോഗമോ വിയോഗമോ ഇല്ല, എവം ജ്ഞാത്വാട 

ഇപ്രകാരം അറിഞ്ഞിട്ടു, അനിന്ദിതേ! ത്വം ശോകംത്ൃജടഹേ പയ്യെ! 

നീ ശോകത്തെ ത്ൃജിച്ചാലും, ഇദാനീം ഏവ ഗച്ചുഠമിടഇപ്പോഠംത്ത 

ന്നെ പോകുന്നേന്, സലക്ഷ്മുണം രാമം ഹത്വാ ആഗമിഷ്യ്യാമിം.ലക്ഷ്മ 

ണസഹിതനായ രാമനെ ഹനിച്ചുവരുന്നേന്, നോചേത് ശ്രീരാമ വ 

ൂകല്ലൈഃ സായകൈഃ മാം ദാരയിഷ്യതിട അല്ലെങ്കില് ശ്രീരാമ൯ വരൂ 

തുല്യങ്ങളായ ബാണങ്ങളാല് എന്നെ നശിപ്പിക്കും, തതഃ തല്പഭം 

ഗച്ഛാമി അനന്തരം അവനെറ സ്ഥാനത്തെ ഞാന് പ്രാപിക്കുന്നേന്, 

തദാ പ്രിയേ! മച്ചുഠസനാല്-അപ്പോഠം ഹേ പ്രിയെ! എന്െറ ആജ്ഞ 

പ്രകാരം, മേക്രിയാ ത്വയാ കത്തവ്യാ- എന്െറ അപരക്രിയ നി 

ന്നാല് ചെയ്യപ്പെടുവാന് യോഗ്യയാകുന്നു സീതാം ഹത്വാടസീതയെ 

ഹനിച്ചിട്ട്', മയാ സാഭ്ഥംഎന്നോടുക്ൂടെ, ത്വം പാവകം പ്രവേക്ഷ്യ 

സിംനീയഗ്നിയെ പ്രവേശക്കും. 

ഫേ! ശോഭനേ! ഈ ലോകം കമ്മാധീനമാകുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കു 

ന്ന ഒരുവന് എന്തൊന്നിനെത്തന്നെ കാണുന്നില്ല? സംഭവിപ്പാ൯ വ 

യ്യാത്തതൊന്നുമില്ല. എന്നുള്ള നിശ്ചിതമായ ജ്ഞാനത്തെ ആശ്രയി 

ച്ചിട്ട് നീ മുഭഖത്തെ വിട്ടുകളയുക. എനിക്കിവിധമായ 'അവസ്ഥ നേ 

രിട്ടുവെല്ലൊ എന്നു വിചാരിച്ചു ഖേദിക്കേണ്ട. ഖേദം അറിവില്ലായ്മ 

യിതനിന്നാണുണ്ടാകുന്നത്. ഖേദം ജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കും. ആ 

ത്മാവല്ലാതെയുകളൂള ദേഹാദി വസ്തുക്കളില് ഞഠാനെന്നുള്ള ബോധം 

തരഇമ്ഞാനത്തില് നിന്നുണ്ടാകുന്ന. അതുനിമിത്തം പുത്രന്, ഭായ്യ മുതലാ 

യവരോട സംബന്ധമുണ്ടാകുന്നു. അതിനാല് ജനനമരണപ്രവാഹരൂ 

പമായ സംസാരത്തിലകപ്പെടുന്നു. സന്തോഷം, സന്താപം, പേടി, 

കോപം, ലോഭം, മോഹം, ആശ എന്നിവയും, ജനനം, മരണം, ജര 

എന്നിവയും അജഇഞാനത്തില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്നവയാകുന്നു. 
ആരമാവാ 

കട്ടെ, ഏകനും, ശുദ്ധനും എല്ലാററില്നിന്നും പേഠിട്ടിരിക്കുന്നവനും, 

സുഖദുഃഭഖാദി ഭാവങ്ങളോടു ചേച്ചയില്ലാത്തവനും, ആനന്ദസ്വരൂപ 

നും, ഒജഞാനരൂപനും യാതൊരുവിധമായവികാരമില്ലാത്തവനുമാകുന്നു. 

നാശരഹിതനായ ആത്മാവിന്നു യാതൊന്നിനോട്ടം ചേച്ചയോ, വേര 

പ്ലാടോ ഒരുകാലത്തുമില്ല. ഹേ പൂജ്യ! ഇപ്രകാരമറിത്തിട്ടു നീ ഴു ഖബ്വ 
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ത്തെയുപേക്ഷിച്ചാലും. ഞാനിപ്പ്യോംത്തന്നെ പോയി രാമനേഷും ല് 

ക്ഷുൂണനേയും സംഹരിച്ചുവരാം. അല്ലെങ്കില് രാമന് വജ്കസദൂശങ്ങ 

ളായ റ എന്നാല് ഞാന് രാമനെറ 

സ്ഥാനമായ വൈകണ്ണത്തെ പ്രാപിക്കും. അങ്ങിനെ വന്നാല് “പൂത്ത 

ഭാവേതു പത്തിസ്യാത് ഷാ ഒപുത്രനില്ലെങ്കില് പത്തിക്കധികാരം?” എന്ന 

തിപ്രകാരം നീയെനെറ അപരക്രിയ നടത്തേണം. അഥവാ, നീയി 

ച്ചിക്കുന്നപക്ഷം എന്നോടുക്രടെ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യാം. അങ്ങിനെ 

യി സീതയെ സംഹരിച്ചതിന്നുശേഷമെ അഗ്നിയില് 

പ്രവേശിക്കാവു. 

44. ഏവം ശ്രുത്വാ വചസ്തസ്വ രാവണസ്ാതി ദുടഖിതാ 

ഉവാച നാഥ! മേ വാക്യം ശൃണു സത്യം തഥാ കുരു. 

തസ്യ രാവണസു ഏവം വചഃ ശ്രത്വാം ത്യ രാവണനെറ ഇപ്പകാരമു 

ക്രടിയവളായിട്ടു പറഞ്ഞു, നാഥ! മേ സത്യം വാക്യം ശൃണുംഹേനാ 

ഥ! എന്െറ സത്ചവചനത്തെ ത്രവിച്ചാലും, തഥാ കുരുട അപ്രകാരം 

ചെയ്യാലും 
ം 

ഒ രാവണനെറ ഇപ്രകാരമുള്ള വാക്കുകേട്ടിട്ടത്യന്തം വയസനി 

ച്ച മന്ദോദരി പറഞ്ഞു:__ഹേ നാഥ! ഞാന് പറയുന്ന സത്യവചനം 
കേട്ടു” അപ്രകാരം പ്രവൃത്തിച്ചാലും. 

4.5. ശക്ഷ്യോ ന രാഘവോ ജേതും ത്വയാചാന്വയൈഃ കദാചന 

രാമോ ദേവവരഃ സാക്ഷാല് പ്രധാന പുരുഷേശ്വരഃ 

ത്വയാ അസ്പ്ൈഃ ചംഅങ്ങെയാലും അന്യയന്മാരാലും, രാഘവ ജേതൃം 
ന കദാചന ശക്ഷ്യടേരാമന് ജയിപ്പാനായ്യോണ്ടു ഒരുകാലത്തും ശക്വ്യ 
നല്ല, രാമഃ പ്രധാനപുരുഷേശ്വരഃ സാക്ഷാത്" ദേവവരംരാമന് പ്ര 
ധാനത്തിന്െറയും പുരുഷന്മാരുടെയും ഇരശ്വരനായ സാക്ഷാല് ദേ 
വോത്ത മനാകുന്നു. 

നാഥ! അങ്ങയ്മ്്കാകട്ടെ, അസ്പന്മാക്കാകട്ടെ രാമനെ ഒരു കാല 
ര്യ ര! ത്തും ജയിപ്പാന് കഴികയില്ല. രാമന് പ്രകൃതിയുടെയും സകല ജീവന്മം 

രുടെയും നിയന്താവായ സാക്ഷാല് ശ്രീനാരായണനാകുന്നു. 

4.0. മത്തയ്യോഭൂത്വാപുരാകല്ലേമനും വൈവസ്വതംപ്രദഃ 

രരക്ഷസകലാപട് ഭ്യോ രാഘവോഭക്തവത്സലടഃ 

പൂരാകല്ലേട പണ്ടു കല്ലത്തില്, പ്രഭുഃഭക്തവത്സലഃരോഘവഃചസര്വശ 
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ക്തനും ഭക്തവത്സലനുമായരാമന്, മത്സൃഭഭൂത്വാ-മത്സ്യമായിഭവിച്ചി 
$ം വൈവസ്വതംമനുംടവൈവസ്വതമനുവിനെ, സകലാപദ്ഭ്യഭരര 
ക്ഷ -സകലാ പത്തുകളില്നിന്നും രക്ഷിച്ചു. 

എല്ലാം ചെയ്താന് സമത്ഥരും, ഭക്തവത്സലനുമായ രാമന് പ 
ണ്ടു കല്ലകാലത്തില് മത്ധ്യമായവതരിച്ചിട്ട്' വൈവസ്വതമനുവിനെ 
സകലാപത്തുകളില്നിന്നും രക്ഷിച്ചു. 

4/7. രാമടഃക്രമ്മോഭവല്പൂര്വം ലക്ഷയോജനവിസ് തൃതഃ 
സമുദ്രമഥനേപൃഷ്ടേ ദധാരകനകാചലം 

രാമഭംരാമന്, പൂര്വം പണ്ട്, ലക്ഷയോജനവിസ്തൃതംംലക്ഷം യോ 
ജന വിസ്താരമുള്ള, കരൂ൪മഃ ഭൂത്വാ ക്രമ്മമായ് ഭവിച്ചിട്ട്, സമുദ്രമഥനേ- 
സമുദ്രമഥനത്തില്, കനകാചലം-കനകപര്വതത്തെ, പുഷ്ലേ- പൃഷ്ഠ 
ത്തില്, ദധാരകധരിച്ചു. 

രാമന് പണ്ടു ലക്ഷംയോജന വിസ്താരമുള്ള ആമയായവതതരിച്ചി 

ട്ട് സമുദ്രമഥനത്തില് മന്ദരപര്വതത്തെ പൃഷ്ണഭാഗത്തില് ധരിച്ചു. 

48. ഹിരണ്യാക്ഷോതിദൂര്വൃത്തൊ ഹതോനേണമഹാത്മനാ 
ക്രോഡരൂപേണവപുഷാ ക്ഷോണീമുദ്ധരതാക്വചിത്. 

ക്വ ലിത് ഒരുകാലത്ത്, ക്രോഡരൂപേണ വപുഷാ പന്നിയുടെ ആകൃ 

തിയുള്ള ദേഹത്താല്, ക്ഷോണിം-ക്ഷോണിയെ, ഉദ്ധരതാ അനേന-- 

ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഇവനാല്, അതി ദുര്വ്ൃ ത്തഃ- ഏററവും ദുഷ്പ്രവൃത്തിയോ 
ക) 

ടൃക്രടിയ, ഹിരണ്യ ക്ഷ ഹിരണ്യാക്ഷന്, ഹതഃട ഹനിക്കപ്പെട്ടു. 

ഒരു കാലത്തു സമുദ്രത്തില് മുങ്ങിയ ഭൂമിയെ ഉഭ്ധരിപ്പാന് പന്നി 

യായവതതരിച്ച ഈ മഹാത്മാവായ രാമന് അതിദുര്വ്ൃത്തനായ ഹിര 
ണബ്ല്യാക്ഷനെ സംഹരിച്ചു. 

49. ത്രിലോകകംടകംഭദൈത്യം ഹിരബ്ദകശിപുംപുരാ 
ഹതവാന്നാരസിംഹേന വപുഷാരഘുനന്ദനഃ. 

പുരാ പണ്ട്, രഘുനന്ദനഃ.രാമന്, നാരസിംഹേന വപുഷാടനരനന്െറ 

യും സിംഹത്തിനെറയും ആകൃതിയോടുക്രടിയ ശരീരത്താല്, ലോക 

കണ്ടകം ലോകങ്ങളുടെ ശത്രുവും, ദൈത്യം- ദിതിയുടെ പുത്രനുമായ, 

ഹിരണ്ദ്യകശിപുംടഹിരണ്യകശിപുവിനെ, ഹതവാന് ഹനിച്ചു. 

പണ്ട് മൂന്നു ലോകങ്ങളുടെയും ശത്രുവായിരുന്ന ഹിരണ്യകശിപു 
ു ി റിച്ച. വിനെ ഈ രാമന് നരസിംഹമായവതരിച്ചു വധിച്ചു. 
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50. വിക്രമൈസ്തരിഭിരേവാസൌ ബലിം ബദ്ധ്വാജഗത്തൂയം 
ആക്രമ്യാദാല്സുരേന്ദ്രായ ഭൂത്യായരഘുസത്ത മഃ. 

അസൌ രഘുസത്തമഃം.ഈ രഘുത്രേഷ്ഠന്, ത്രിഭിഭ വിക്രമൈഃ ഏവം: 
മൂന്നു കാലടികഠംകൊണ്ടുതന്നെ, ബലിം ബദ്ധവാ-ബലിയെ ബന്ധി 
ചിട്ട , ജഗത്തയം ആക്രമ്ൃയംമൂന്നു ലോകത്തെ ആക്രമിച്ചിട്ട്, ഭൂത്യയായ 
സുരേന്ദ്രായട ഭൂതൃനായ ദേവേന്ദ്രന്നായ്യലൊണ്ട് , അദാത് ടദാനംചെയ്യു. 

മൂന്നടിയായിട്ട്' മൂന്നുലോകത്തെയും അളന്നെടുത്തശേഷം മഹാ 
ബലിയെ ബന്ധനത്തിലാക്കി മൂന്നു ലോകത്തെ, തന്െറ ഭൂത്യനായ 
ദേവേന്ദ്രന്നു ഈ രഘുവരന് കൊടുത്തു. 

91. രാക്ഷസാകക്ഷത്രിയാകാരാഴ ജാതാഭൂമേദരാവഹാഃ 
താ൯ഹത്വാബഹുശോരാമോ ഭവംജിത്വാഹൃദാന്മുനേഃ. 

ഭൂമേഃ- ഭൂമിക്ക്, ഭരാവഹാഭ രാക്ഷസാദഭ ജാതാഃ ഭാരത്തെ ഉണ്ടാക്കന്ന 
രാക്ഷസന്മാര് ജനിച്ചു, രാമഃകരാമന്, താന് ബഹുശഃ ഹത്വര്_ അവ 
രെ ബഫുപ്പാവശ്യം ഹനിച്ചിട്ട്*, ഭവം ജിത്വാ ഭൂമിയെ ജയിച്ചിട്ട്, 
മുനേടചമുനിക്കായ്യൊൊണ്ടു്, അദാത് _ദാനം൭ ലയ്യൂ. 

രാക്ഷസന്മാര് ക്ഷത്രിയന്മാരായി ജനിച്ചു” ഭൂമിക്കു ഭാരമായ്ക്കീന്ന 
പ്പോഠം പരതുരാമനായവതരിച്ചു' ബഹുവാരം ക്ഷത്രിയന്മാരെ സം 
രിച്ചശേഷം ഭൂമിയെ കാശ്യപമുനിക്കു നല്കിയതും ഈ രാമന് തന്നെ 
യാകുന്നു. 

92. സഏവസാംപ്രതംജാതോ രഘുവംശേപരാല്പരഃ 
ഭവദത്വേരഘുത്രേഷ്ലോ മാനുഷത്വമുപാഗതട 

സ പരാല്പരഃ ഏവം.ആ പരമാത്മാവുതന്നെ, ഭവദത്മേംഭവാനെ ഹനിപ്പാനായ്യ്കോണ്ടു്, സാംപ്രതം ടഇപ്പോം, രദുവംശേടരഘുവംശ ത്തില്, മാനുഷത്വം ഉപാഗതഃ രഘുത്രേഷ്ഠടമനുഷ്വഭാവത്തെ പ്രാ പിച്ചിരിക്കുന്ന രഘുത്രേഷ്ഠനായിട്ട, ജാതംജനിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഇപ്പോം പരമാത്മാവായ ആആ ഭഗവാ൯തന്നെ അങ്ങയെ ഹനി [ര്] പ്ലാനായ്യ്കേചോണ്ടു' മനുഷ്യഭാവത്തെ അംഗീകരിച്ചു രഘുത്രേഷ്യനായവ തരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

93. തസ്ഭായ്യാകിമത്വം വാഹൃതാസീതാവനാല്ബലാത മമപൃത്രവിനാശാത്ഥം സ്വസ്യാപിനിധനായ ച 
൬ മമക എന്റെറ, പുത്രവിനാശാത്ഥം_ 

പുത്രന്മാരുടെ വിനാശത്തി ന്നു സ്വസ്യ അപികതനേറയും, 

മ 

നിധനായചടമര ഠം ണത്തിന്നുമായിട്ട് ം തസ്യ 
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ഭായ്യ്യാ സീതാം അവനെറ ഭായ്യയയായ സീത, കിമത്ഥം-എന്തിനായ്യ്േഛ 

ണ്ട്, വനാത് *വനത്തില്നിന്ന്, ബലാത് വാംബലാല്കാരം കൊണ്ടു 

തന്നെ, ആഹൃതാട അപഹരിക്കപ്പെട്ടവളായി. 

൫൬൭ ഭഗവാനെറ ഭായ്യയായ സീതയെ ബലാല്കാരേണ വന 

ത്തില്നിന്ന് എന്െറ പുത്രന്മാരുടെയും അങ്ങയുടെയും നാശത്തിന്നാ 

യ്യ്്ാണ്ട് അപഹരിച്ചതെന്തിനായിട്ടാണ് ? 

54. ഇതഃപരംവാവൈദേഹീം പ്രേഷയസ്വരഘുത്തമേ 

വിഭീഷണായരാജ്യംതുദത്വാഗച്ഛുാമഹേവനം. 

ഇതഃ പരം വാംഇനിമേലിലെങ്കിലും, വൈദേഹീിംവിദേഹരാജാവി 

ന്െറ പൂത്രിയെം രഘയൃത്തമേടരഘുമ്രേഷ്ഠനില്ം പ്രേഷയസ്വംപ്രേഷി 

ച്ചാലും, രാജ്യം തൂടരാജ്യത്തെയാകട്ടെ, പിഭീഷണസ്യംവിഭീഷണന്ന് , 

ദത്വാംദാനംചെയ്യിട്ട് , വനം ഗച്ഛ്രാമഹേടവനത്തെ നമ്മ€ം൭ ഗ 

മിക്കാം. 
ഇനിമേലെങ്കിലും സീതയെ രാമസന്നിധാനത്തിലേക്കയച്ചാലും. 

രാജ്യത്തെ വിഭീഷണന്നും കൊടുത്തശേഷം നമ്മഠംക്കു കാട്ടിലേക്കു 

പോകാം. 

55. മന്ദോദരീവ ചഭശ്രത്വാ രാവണോവാക്യമബ്ബവീത് 

കഥംഭദ്രേ! രണേപുതാന് ഭാതൃന് രാക്ഷസമണ്ഡലം. 

ഘാതയിത്വാരാഘവേണജീവാമിവനഗോചരഃ 

മന്ദോദരീ വചഃ ശ്രുത്വാ മന്ദോദരിയുടെ വചസ്സ്റിനെ ത്രവിചിട്ട്, 

രാവണദടരാവണ൯ന്, വാക്യം അബ്വവീത് ടവാക്ൃത്തെ പറഞ്ഞു, ഭദ്രേ 

ഹേ ശോഭനേ!, രണേ_രണത്തിതം പുത്രാ൯ം പുത്രന്മാരെയും. ഭ്രാതൃന്ം 

അനജന്മാരെയഡും, രാക്ഷസമണ്ഡലംഛാക്ഷസസമ
ൂഹത്തെയ്ും, രാഘ 

വേണടരാമനെക്കൊണ്ടു , ഘാതയിത്വാവധിപ്പിച്ചിട്ടു' , വനഗോച 

രഃച വനത്തെ ആശ്രയിച്ചവനായിട്ടു്, കഥം ജിവാമി--എങ്ങിനെ ജീ 

വിക്കും. 

മന്ദോദരി പഠഞ്ഞതുകേട്ട രാവണന് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:-- 

ഭദ്രേ! യുദ്ധത്തില് പൃത്രന്മാരെയും സഹോദരന്മാരെയും രാക്ഷസ 

സമൂഹത്തേയും രാമനെക്കൊണ്ടു വധിപ്പിച്ചുശേഷം ഞാന് കാട്ടില് 

ച്ചെന്നു ജീവിക്കുകയെന്നതു സമുചിതമോ? 

56. രാമേണസഹയോന്ധ്യാമി രാമബാണൈ
ഃസശീഘഗൈ. 

വിദായ്യമാണോയാസ്യാമി തദ്വിഷ്ക്കോട പരമംപദം. 

രാമേണസഹംരാമനോടുക്രൂടെ, യോത്സ്യാമിടയഭ്ധം ചെയ്യുന്നേന്, സു 

ശീഘഗൈഃ രാമബാണൈടംഅതിശിഘം ഗമിക്കുന്ന രാമബാണങ്ങ 
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രിദാ പിക് വനായിട്, വിഷോഃടവിഷവി ളാല്, വിദായ്യമാണഃടപിളക്കപ്പെടുന്ന ടം വിഷ്ക്കേ റ 
വ നെറ, പരമം സര്വോല്കൃഷ്ഠമായ, തത് പദം ആസ്ഥാനത്തെ, യാ 

യ 

സ്യാമിടയാനം ചെയ്യുന്നേന്. 

രാമനോടു ക്രടെ യുദ്ധംചെയ്യ, അതി ശീഘത്തില് വരുന്ന രാമ 
ൽ ടു ു ബാണങ്ങളാല് പിളക്കപ്പെടുന്ന ഞാന് വിഷ്ണുവിനെ പരമപദത്തെ 

പ്രാപിക്കുന്നേന്. 

57. - ജാനാമിരാഘവം വിഷ്ണും ലക്ഷ്മീം ജാനാമിജാനകീം 
: ഠ ഗഞാത്രവൈവജാനകീസീതാ മയാനിതാവനാദ് ബലാത്. 

രാഘവംടരാമനെ, വിജയം ജാനാമിടവിഷ്ണുവായറിയുന്നേന്, ജാനകിംക 
ജനകപുത്രിയെ, ലക്ഷ്മീം ജാനാമിടലക്ഷ്കരിയായിട്ടറിയുന്നേന്, ഞാ 
ത്വാ ഏവം അറിഞ്ഞിട്ടുതന്നെ, മയാ-എന്നാല്, ജാനകീസിതാ_ജന 
കപുത്രിയായ സിത, വനാത് വനത്തില് നിന്ന്, ബലാല് ആവിതാ_ 
ബലാല്കാര്രേണ ആനയിക്കപ്പെട്ടു. 

രാമന് വിഷ്ണുവാണെന്നും ജാനകി മഹാലക്ഷ്മിയാണ്നെന്നും മൊനു 
റിയയന്നുണ്ട്. അറിഞ്മിട്ടുതന്നെയാണ് ജനകപുത്രിയായ സീതയെ വ 
നത്തില്നിന്നു ബലാല്കാരേണ കൊണ്ടുവന്നത്. 

രി 58. രാമേണനിധനംപ്രാപ്യ യാസ്യാമീതി പരംപദം 
വിമുച്യത്വാംതുസംസാരാല് ഗമിഷ്യാമിസഹച്രിയേ! 

രാമേണടരാമനാല്, നിധനംപ്രാപ്യടമരണം പ്രാപിച്ചിട്ട്, ത്വാം വിമ 3 ൨ ന ലിം റ ച്യടനിന്നെ വിമോചിച്ചിട്ടി', സംസാരാത്_ സംസാരത്തില് നിന്ന്, പ ംപദംടപരമസ്ഥാനുതെത, യാസ്യാമി.യാനം ചയ്യ്യുന്നേന്, ഇതി_ഫ് ന്ന വിചാരത്താല്, പ്രിയെ!-ഹേ പ്രേയസി, സഹഗമിഷ്യാമികക്രടെ ,] പോകുന്നേന്. 

രാമന്റെ കൈകൊണ്ടു മരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് വൈകുണ്ണത്തെപ്രാ , 
നം ് -. പിക്കാം എന്ന വിചാരത്തോടുക്രടെത്തന്നെയാണ് മോന് സീതയെ ക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഹേ പ്രിയേ നിന്നെയുപേക്ഷിച്ച്" സംസാര ൽ 

ത്തെയും വെടിഞ്ഞു”, മരണമടട്്മ ബന്ധുക്കളോടുക്രടെ ഞാന് പോ: കുന്നേന്. 

പ് 

താംഗതിംതുഗമിഷ്യഠാമി ഹതോ രാമേണസംയഗേ. 

ടം ച്ച് 
1 60. പരാനന്ദമയീത്രദ്ധാ സേവ്യത്േയാമുമുക്ഷുഭി; 

ശുദ്ധാം ൭ ലപ്പില്ലാത്തത: പരാനന്ദ 
കാട കലപ്പില്ലാത്തതായ, യാപരാനന്ദമയിടയാതൊരു പരമാനയഷ പരൂപം, മുമുകഷയഭിഭമോക്ഷേച്ഛ്യുളഭ വരാല്, സേവ്ൃതേംസേപിക്ക മപ്പടുന്നുറ ല് ണ്ണി റ്പ്ഴ്നുവോ, സയ്ൃയഗേടയുഖത്തില്, രമേ ഹതഃകധാധധാല് ഹി 



1] 68 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുഭ്ധകാണ്ഡം. 

ച്: ൭ ക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടു്, താം ഗതിംതു.-ആ ഗതിയെത്തന്നെ, ഗമിഷ്യാമി 
ഞാന് ഗമിക്കുന്നേന്. 

ദുഃഖം ലേശംപോലും ഇല്ലാത്തതും രജസ്തമോഗുണങ്ങളുടെ സംപ 
ക്മമില്ലാതെ ശുഭ്ധസത്വസ്വരൂപവുമായ യാതൊരു പരമാനന്ദപദം 

-_വൈകുണ്ണലോകം--മുമുക്ഷയക്കളാല് സേവിക്കുപ്പെടുന്നുവോ ആ 

ലോകത്തെ രാമനാല് യുദ്ധത്തില് വധിക്കപ്പെടുന്ന ഞാന് പ്രാപിക്കു 

ന്നേന്. 

60. പ്രക്ഷാല്യകലൃഷാണിഹമുക്തി ംയാസ്യാമിടുല്ലഭാം. 

ഇഹംഈ ലോകത്തില്, കലൃഷാണിടപാപങ്ങളെ, പ്രക്ഷാല്യംപ്പ 

ക്ഷാളനം ചെയ്യിട്ട്', മുര്ലഭാംമുക്തിംടദുരലഭയായ മുക്തിയെ, യാസ്യയാ 

മിടയാനം ചെയ്യുന്നേന്. 

ഈ രാക്ഷസശരീരംകൊണ്ടു ചെയ്യിരിക്കുന്ന സര്വ പാപങ്ങകേ 

യും രാമനാമസ്മുരണംകൊണ്ടും രാമസ്വരൂപദശനംകൊണ്ടും രാമബാ 

ണസ്സുശനംകൊണ്ടും തീരെ നശിപ്പിച്ചുശേഷം ദുര്ല്പഭയായ മുക്തിയെ 

ഞാന് പ്രാപിക്കുന്നേന്. 

1. ക്രേശാദിപഞ്ചകതരംഗയുഗംദ്രമാഡ്യയം 

ദാരാത്മജാച്ലധനബന്ധുത്ധഷാഭിയുക്തം 

ഒഓ൪വാനലാഭനിജരോഷമനംഗജാലം 

സംസാരസാഗരമതിത്യ ഹരിം വ്രജാമി. 

ക്രേശാദിപഞ്ചകുതരംഗയുഗംടക്രേശാദിപഞ്ചകങ്ങചാകുന്ന തിരമാലക 

മൂള്ളത്, ക്രേശാദിപഞ്ചകങ്ങ൦ം- അവില്ല, അസ്കിത, രാഗം, ദ്വേഷം, 

അഭിനിവേശം, അവിദദ്യം അനിത്ചവും ത ത്തുചിയും ദുഃഖരൂപവുമായ 

അനാത്മാക്കളില്,-ദേഹേന്ദ്രിയാദികളില്, നിത്യവും തുചിയും, സഖ 

വും, ആത്മാവുമാണെന്നുളള തോന്നല്. അസ്തിത_ശരിരാദികളില്നി 

ന്നതിക്രമിചചതായ ആത്മാവില്ലെന്നുള്ള ഒരു ബോധം, അഭിനിവേ 

ശംമരണാദിഭയം, അവയില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്ഥൂലവൃത്തികളെ ഉം 

പ്പെടുത്തുവാ൯ ആദിശബ്ദും, ദ്മാഡ്യംഭൂരമത്താല് സമ്പൂര്ണം, ചുഴി 

കളുമ്മതെന്നും ദാരാത്മജാസ്ല ധനബ്ബന്ധുത്ധഷാഭിയുക്തംഭായ്യ, പൂത്ത 

ന്മാ൪, ആപ്ലന്മാര്, ധനം, ബന്ധുക്കഠം, ഇവരാകുന്ന മത്സ്ൃങ്ങളുകൂടത് . 

ഒര൪വാനലാഭനിജരോഷം.ബഡവാഗ്നിതുല്യമായ തന്െറ ക്രോധ 

ത്തോടു ക്രടിയത്, അനംഗജാലംട മന്മഥനാകുന്ന വലയുള്ളത്, സം 

സാരസാഗരംസംസാരമാകുന്ന സമുദ്രത്തെ, അതീത്യം അതിക്രമിച്ചിട്ട് 

ഹരിം വ്രജാമിട ഹരിയെ ആ്രാന് പ്രാപിക്കുന്നേന്. 
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അവിര്ദ്യാദികളാകുന്ന തിരമാലകളുടെ ചലനത്തോടും, തെററായ 

ബോധമാകുന്ന ചുഴികമോട്ടം, ഭായ്യാപുതാദികളാകുന്ന മത്സ്യങ്ങളോ 

ട്ടം, കോധമാകുന്ന ബഡവാഗ്നിയോട്ടം മന്മഥനാകുന്ന ബന്ധനസാ 

ധനത്തോടും ക്രടിയ സംസാരമാകുന്ന സമുദ്രത്തെ അതിക്രമിച്ചിട്ട്” 
ഞാന് ശ്രീഹരിയെ പ്രാപിക്കുന്നേന്. 

ഇതി ശ്രിമദഭധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വരസംവാദേ 

യഭ്ധകാണ്ഡേ ദശമ സഗ്ഗുഭഃ 

ത്രദം ഭൂയാത്. 

ഓം നമോഭഗവ്വതേ 
മൃ ശിരാമചന്ദായ 

ത്ത 

ത്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

പതിനൊന്നാം സര്ഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച. 
1. ഇത്ചുക്ത്വാ വചനം പ്ചേമ്ണാ രാണ്ഞീം മന്ദോദരീം തദാ 

രാവണ പ്രയയെൌയ യോദഭ്ധ,ം രാമേണ സഹ സംയുഗേ 
രാജ്ഞീം മന്ദോദരീം രാജ്ഞിയായ മന്ദോദരിയോടു്, പ്രേമ്ണാംപ്പേ 
മത്തോടുക്രടെ, ഇതി വചനം ട ഇപ്രകാരമുള്ള വചനത്തെ, തദാ 
ഉ കത്വാ അപ്പോം പറഞ്ഞിട്ട്, സംയുഗേടയുദ്ധത്തില്, രാമേണ 
സഹടരാമനോടുക്രടെ, യോദ്ധ, ം യുദ്ധം ചെയ്താനായ്യൊടൊണ്ടു, രാവ ണഭകരാവണന്, പ്രയയൌടപ്രയാണംചെയ്യു. 

ശ്രീമഹാദേവന് അരുംചെയ്യു. 
രാജ്ഞിയായ മന്ദോദരിയോട്ട്: പ്രേമപൂര്വമിങ്ങിനെ പഠത്തെ 

ശേഷം യുദ്ധത്തില് രാമനോടുക്രടെ എതൃക്കുവാന് രാവണന് പോഷി. 
2. ദൂഡം സൃന്ദനമാസ്ഥായ വൃതോ ഘോരെന്നിശാ ചമെരഃ 

ചക്രൈഃ ഷോഡശഭിയ്ക്യുക്തം സവരൂഥം സക്രബരം 
9. പിശാച വദനൈര്ഷോടരെ; ഖരൈയ്ക്കുക്തം ഭയാവഹം 

സ ളി രവാസ്ത്രശസ്തൃസഹിതം സര്൪വോപസ്ത്രരരസംയൃതം “ നിശ്ചക്രാമാഥ സഹസാ രാവണേം ഭീഷണാകൃതിഃ 
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ഘോരൈഃ നിശാചരൈഃട ഭയങ്കരന്മാരായ രാക്ഷസന്മാരാല്, വൃതഃ.ചു 
റപ്പെട്ടും, ഭീഷണാകൃതിഃം ഭയങ്കരമായ ആകൃതിയോടുക്രടിയുമിരിക്കു 
ന്ന രാവണഃ-രാവണന്൯, ഷോഡശഭി$ ചകൈഃ യൃക്തം-പതിനാ 
൨ ചക്രങ്ങളോടുക്രടിയതും, പിശാചവദനൈഃ-പിശാചങ്ങളുടെ 
മുഖം പോലിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളോടുക്രടിയും, ഘോരൈഃ ഖരൈഃ യു 

ക്തംട ഭയങകരങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഖരങ്ങളോടുക്രടിയതും, സവരൂഥംടര 
ഥഗുപ്ലിയോടുക്രടിയതും, സക്രബരംംശ്ൂബരത്തോടു (കോല്മരം)ക്രടി 

യതും, ഭയാവഹംംഭയത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതും, സര്വശസ്തസാസ്തു സഹ 

തംംസര്വങ്ങളായ ശസ്ത്രങ്ങളും അസ്ത്ങ്ങളുമുമുതും, സര്വോപസ്തര 

സംയുതംട സകല യുദ്ധസാമഗ്രികളുള്ളതും, ദൂഡ്ധം സ്ൃന്ദനംടഉറപ്പോടു 

ക്രടിയതുമായ രഥത്തെ, ആസ്ഥായടഅധിവസിച്ചിട്ട്, സഹസാകപെ 
ട്ടെന്ന്, നിശ്ചക്രാമടനിര്ഗമിച്ചു. 

പതിനാ ചക്രങ്ങളുള്ളതും, പിശാചുക്കളുടെ മുഖംപോലിരിക്ഷ 

ന മുഖങ്ങളോടുക്രടിയ കോവര്കഴുതകളെ പൂടിയതുംം രഥത്തിന്െറ 

രക്ഷക്കാവശ്യമുള്ള സാമഗ്രികളുകുഭതും, സകല യുദ്ധസാധനങ്ങളോടു 
ക്രടിയതും, കാണുന്നവക്കു ഭയത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഉറപ്പുള്ള തേ 

രിലിരുന്നും, ഭയങ്കരന്മാരായ രാക്ഷസന്മാരാല് ചുററപ്പെട്ട്കൊണ്ട് ഭീ 

മഗാത്ൂനായ രാവണന് വരുംഫലമൊന്നും മന്ക്രട്ടിയാലോ ചലിക്കാതെ 

പെട്ടെന്നു യുദ്ധകളത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. 

ആയാന്തം രാവണം ദൂദ്്വാ ഭീഷണം രണകക്കശം 

2. സത്ത്രസ്താഭൂത്തദാസേനാ വാനരീ രാമപാലിതാ 

രണകക്കശംട യുദ്ധത്തില് ദയാഹീനനും, ഭീഷണം ഭയങ്കരനും, ആ 

യാന്തം- ആഗമിക്കുന്നവനുമായ, രാവണം ദൂഷ്ട്വാടരാവണനെ ദശി 
[ടി] ച്ചിട്ട്', രാമപാലിതാടരാമനാല് പാലിക്കപ്പെടുന്ന, വാനരീസേനാട 

വാനരസനൈന്യം, സന്ത്രസ്താ അഭൂത് - ഏററവും ഭയപ്പെട്ടതായ് ഭവിച്ച. 

യൃദ്ധത്തിലേപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാല് ലേശവും ദയകാണിക്കാതെ ശ 

തൂപക്ഷത്തെ ഹനിക്കുന്നുവനും, ഭയങ്കരസ്വരൂപനുമായ രാവണന് നേ 

രിട്ട വരുന്നതു കണ്ടപ്പ്യോം, രാമനാല് പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന വാനര 

സൈന്യം അത്യന്തം ഭയപ്പെട്ടു. 

രാമരാവണയുദ്ധത്തില് രാവണന് മായാകല്ലിതരഥത്തിലിരുന്നു 

വരുന്നതായിട്ടാണ് വാല്ലിീകി പറയുന്നത്. 

ദശഗ്രീവസ്്വപക്രമ്യ മായയാരാക്ഷസഷാഭഃ 

കല്പയാമാസരു ചിരം രഥം പാവകസന്നിഭം.? 



നി 

പതിനൊന്നാം സഗ്ഗം. 1171 

ഡുദ്ധകള ത്തില് നിന്നു പോയ രാക്ഷസാധിപനായ രാവണന് 

മായാശക്തികൊണ്ട് അതിമനോഹരവും അഗ്നിപോലെയുജ്വലിക്കു 

ന്നതുമായ ഒരു തേരുണ്ടാക്കിയെന്നു പറഞ്ഞശേഷം ആ രഥത്തെയി 

ങ്ങിനെ വിശേഷിക്കുന്നു. 

യുക്തംമനുഷ്യവദനൈ ഹയൈ$ഃ പരമശീ ലഗൈ 

സര്വശസ്ത്ായുധോപേതം കാലാന്തയമദശനം 

മനഃ സങ്കല്ലഗംസ്വക്ഷം സുലക്രം സുവരൂഥിനം 

പ്രാജ്ഞസൂതയുതം ശ്രീമല്സര്വഹേമവിഭൂഷിതം.?? 
അത്വേഗത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നവയും മനുഷ്യരുടെ മുഖംപോ 

ലെയിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളോടുക്രടിയവയുമായ കുതിരകളെ പുടിയിരിക്കു 
നനു. എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ശസ്ത്രങ്ങളും ആയ്യധങ്ങളുമതിലുണ്ടു്. കാണു 
ന്നവക്ട കാലന്, യമന്, അന്തകന്, എന്നിവരെക്കണ്ടതുപോലെ ഭ 
യം ജനിപ്പിക്കും. മനസ്സുകൊണ്ടു സങ്കല്ലിക്കുന്നതനുസരിച്ച വേഗത്തില് 
സഞ്ചരിക്കും. അതിഭംഗിയുള്ള അക്ഷവും, ശോഭനങ്ങളായ ചക്രങ്ങളും, 
മനോഹരമായ രക്ഷാസാധനവും, ബുദ്ധിമാനായ തേരാളിയുമുക്ളതായ 
ആ രഥം അത്യന്തം ശോഭയുക്ളതും സ്വര്ണംകൊണ്ടലങ്കരിച്ചതുമായി 
ന്നു, 

ളൂ 

രാവണരഥകല്ലനയില് വാല്ലീകിയും അദ്ധ്യാത്മ രാമായണകത്താ 
വും ഇങ്ങിനെ ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരായിട്ട കാണുന്നുണ്ട്. 

[ഴി ഹന്തുമാനഥചോല്പ ടൂത്യ രാവണം യോദ്ധ മായയെ 
(0. ര് 7 

[ 
റ 

ആശഗതൃഹനുമാ൯രക്ഷോ വക്ഷസ്വതൂലവിക്രമഃ 
മുഷ്ണിബന്ധം ദൃഡംബദ്ധവാ താഡയാമാസവേഗതഃ 

അധഥഹനൂമാ൯.അനന്തരം ഹനുമാന, ഉല്പ്ഉത്യ-മേലൊട ചം ട്ട ം രാവണംടരാവണനോട്ട്, യോദ്ധും യുദ്ധം ക . ആയയെ. ആയാനം ചെയ്തു, അതുലവിക്രമഴഭ ഹനുമാന്തലമിചം ത്ത പരാക്രമത്തോടുക്രടിയ ഹനുമാന്, സം ക ബന്ധം ംമുഷ്ടിബന്ധത്തെ, ഡി ബ്ടാ്ഷിി യ വേഗതഃടശക്തിയോടു ക്രടെ, 

ച ഷ്ലാനായ്യ്ോണ്ട്, 

ബന്ധിച്ചി ക 
രക്ഷോവക്ഷസിടരക്ഷസിനെറ 

സി 
സ്സ വക്ഷ സ്സില്, ഡയാമാസടതാഡിച്ച. 

ഹനുമാനു രാവണനെകണ്ട ഉടനെ ആകാശത്തിചേക്കു 
ചത്ത 

ചാടി രാ ടു യുദ്ധം ചെയ്ത്ാനായി വന്നു. കൈ ബലമായി ല് 
ചും അസാധാരണപരാകമ |] ക റു 

ക്രമശാലിയായ ഹനുമാന് അതിശകതിയേ കൂടെ രാവണനെറ മാറിടത്തിലിടിച്ചു 
ക് 
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തേനമുഷ്ടിപ്രഹാരേണ ജാനുഭ്യാമപതദ്രഥേ 
7. മൂര്ഛിതോഥമുഹുത്തേന രാവണ$ പുനരുത്ഥിതഃ 

ഉ വാല ചഹത്മന്തം ത്രുരോസിമമ സമ്മത$ഃ 
തേന മുഷ്ജിപ്രഹാരേണട ആ മുഷ്ടിപ്രഹാരത്താല്, ജാനുഭ്യാംടമുട്ടകം 
കൊണ്ടു, രഥേ അപതത് രഥത്തില് പതിച്ചു, മൂര് ഛിതടടമൂര് ഛയെ 
പ്രാപിച്ച, അഥ മുഹൂുത്തേന- അനന്തരം മുഫുത്തംകൊണ്ട്, പുനഃ ഉ 
ത്ഥിതഃ രാവണഭടപിന്നെയെ ഴനീററ രാവണന്, മമ_എനിക്ക്, സമ്മ 
തട ശൂരഃ അസിംസമ്മതനായ ശൂരനാകുന്നുവെന്ന്, ഹന്തമന്തം-ഹനു 
മാനോട്ട്, ഉവാച വചംപറകയും ചെയ്യൂ. 

ആ മുഷ്ടിതാഡനമേററ രാവണന് രണ്ടു മുട്ടുകളും കുത്തിത്തേരില് 

വീണു മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് . അനന്തരം അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോം 
ആലസ്യം തീന്നെഴനീററ രാവണന് “നീ ശുൂരന് തന്നെയെന്നു ഞാന് 

സമ്മതിക്കുന്നു??വെന്നു രാവണന് ഹനുമാനോടു പറഞ്ഞു. 

8. ഹന്മാനാഹതംധി മാം യത്ത്വംജീവസി രാവണ! 

ത്വം താവന്മഷ്ടിനാവക്ഷോ മമതാഡയ രാവണ! 

9. പഞശ്ചാന്മയാഹതടഃ പ്രാണാന് മോക്ഷ്യസേനാത്ര സംശയഃ 

ഹനുമാ൯തം ആഹംഹനുമാനവനോട പറഞ്ഞു, രാവണ'!ട അല്ലയൊ 

രാവണ! യത് ത്വം ജീവസിട യാതൊന്നു ഹേതുവായിട്ടു നി ജീവിക്കു 

നുവോ, തത് മാംധിക് അതു ഹേതുവായിട്ടു എനിക്കായ്യെ്ലാണ്ടു നിന്ദ 

ഭവിക്കട്ടെ, താവത് ത്വംടഇപ്പോ€ം നീ, മുഷ്ലിനാടമുഷ്ണികൊണ്ടു, മമ 

വക്ഷഭടഎനെറ വക്ഷസ്സിനെ, താഡയടതാഡിച്ചാലും, പശ്ചാത് --ആ 

നന്തരം, മയാഹതടം എന്നാല് താഡിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടു്, ത്വംപ്രാ 

ണാന് മോക്ഷ്യസേനീ പ്രാണങ്ങളെ മോചിക്കും, അത്രസംശയ നട 
ഇതില് സംശയമില്ല. 

ഹേ രാവണ! ഞാന് ശ്രൂരനല്ല, എത്രയും നിസ്റ്റാരനാകുന്നു. എ 

നതൂകൊണ്ടെന്നാല് എന്െറ മഷ്ടിതാഡനമേററിട്ടും നീ ജീവിക്കുന്നുവെ 

ല്ലൊ. ആകട്ടെ, ഹേ രാവണ! നി എനെറ മാറിടത്തില് നിന്െറ മു 

എികൊണ്ടിടിക്കുക. അതിന്നുശേഷം എന്നാല് അടിക്കപ്പെടുന്ന നീ നി 

നെറ പ്രാണങ്ങളെ മോചിക്കും. അതില് സംശയമില്ല. 

10. തഥേതിമുഷ്ണിനാവക്ഷോ രാവണേനാപിതാഡിതട 

വിഘൃര്ണമാനനയനഃകിഞ്ചില് കശ്ശൂലമായയൌ 

11. സംഖഞാമവാപ്യകപിരാഡ്രാവണം ഹത്തുമുദൃതഃ 

തതോന്പത്രഗതോഭീത്വാ രാവണോരാക്ഷസാധിപഃ, 
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തഥാഇതിട അ പ്രകാരമെന്ന്, രാവണേനഅപിടരാവണനാലും, 
മുഷ്ണിനാടമുഷ്ണികൊണ്ടു്, വക്ഷഭതാഡിതഭചവക്ഷസ്സില് താഡിക്കച്ചെട്ടവ 
നായി. വി ിഘൂ,ർണമാനനയനടടചുററിത്തിര് യുന്ന കണ്ണുകളോടേ്രടി 
യവനായിട്ടു , കിഞ്ചില്കശ്ശൂലം-അല്ലം കഷ്ടത്തെ, ആയയെയംപ്രാപി 
ച്ചു. സംണ്ഞാംഅവാപൃടബോധത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട്, കപിരാട് വാന 
രാധിപന്, രാവണംഹന്തും-രാവണനെ ഹനിപ്പാനായ്യലൊണ്ട്ം കല്ല 
തഭകളല്ലമിച്ചു, രാക്ഷസാധിപഭരാവണഭടരാക്ഷസരാജാവായ രാവ 
ണന്, ഭിത്യാംഭയത്തോടുക്രടെ, തതടഅന്ൃയതൂരഗതഃ_അവിടെനിന്നു മ 
റെറാരേടത്തേക്കു ഗമിച്ചു. 

അങ്ങിനെയാകട്ടെയെന്നു പറഞ്ഞെ രാവണന് ഹനുമാനെറ മാറി 
ടത്തില് മുഷ്ണികൊണ്ടടിച്ചു. അടിയേററ ഹനുമാനെഠ കണ്ണകഥം .ു 
ററിത്തിരിഞ്ഞു മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു വീണു. അല്ലസമയത്തിന്നുള്ളില് ആ 
ലസ്യംതീന്നെഴുനീററ വാനരാധിപനായ ഹനുമാന് രാവണനെ അടി 
പ്രാനൊരുങ്ങിപുറപ്പെട്ടു. അപ്പോഴെക്കും രാക്ഷസാധിപനായ രാപ 
ണന് ഡ്വേലിചുണ്ടസ്വലത്ത നിന മറെറാരു സ്ഥലത്തേക്കു പോയിക 
ഴിഞ്ഞു. 

12. ഹന്മാനംഗദശ്ചൈവനലോം നിലസ്തഥൈവച 
ചത്വാരഃസമരേതാവത് ദൃഷ്ട്വാ രാക്ഷസപുംഗവാന് 

] 9. അഗ്നിവര്ണംതഥാസര്പരോമാണംഖഡിഗരോമകം 
തഥാല്ലശ്ചികരോമാണം നി൪ജഘ്' നാഃക്രമശോസുരാ൯ 

14. ചത്വാരശ്ചതരോഹത്വാ രാക്ഷസാന്ഭിമപിക്രമാന് 
സിംഹനാദം പൃഥക്ഷ ത്വാ രാമപാശ്വമുപാഗതാട. 

അഗ്നിവര്ണം- അഗ്നിയുടെ വര്ണത്തോടു കൂടിയവന്, 
കാരം, സര്പരോമാണം_ പ ാക്ചതിയിലുട 
വന്, ഖഡ്ഗരോമകംഖഡിഗ 

തഥാട അപ്പ 
ോമങ്ങളോടുക്രടിയ 

പോലെ മൂര് ഛയുകൂള രോമങ്ങളേ ടുക്ര പ തഥാം-അ; നി 
4 അപ്രകാരം, വൃശ്ചികരോമാണം -തേളപോചെ കുത്തി ടക്കുന്ന രോമങ്ങളോടു ക്രടിയവന് എന്നു പരുക്കു, രാക്ഷസപുംഗ വാന൯ടരാക്ഷസത്രേഷ്ഠന്മാരായ. അസരാ൯ം അസുരന്മാരെ, താവത് സമരേം അപ്പോം യുദ്ധത്തില്, ഹനുമാന് ഹനുമാനും, അംഗദഃ ല്ലം അംഗഭനും, നലടംനലനം, നിലം നിര്ജ ല് നുഃ-നിഹനിച്ച, ചത്വാരഃക നാലു പേര്, കമശടംക്രമത്തില്, പത്ര ൪6 ഹ റിം ൪ ഹനിച്ചിട്ട്, പൂഥക സിംഹനാദംകൃത്വാപെ 



1] 74. അഭ്ധയാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

വ്വേറെ സിംഹനാദം ചെയ്യിട്ട*, രാമപാശ്വംടരാമസമീപത്തെ, ഉപാ 
ഗതാടടപ്രാപിച്ച. 

യുദ്ധത്തില് ഏപ്പെ]ട്ട ഹനുമാന്, അംഗദന്, നലന്, നീലന് എ 

ന്ന വാനരവീരന്മാരായ നാലുപേര് അഗ്നിവര്ണന്, സര്പരോമാവ്, 

ഖഡ് ഗരോമകന്, വൃശ്ചികരോമാവ്, എന്ന അന്വത്മനാമധേയങ്ങ 

ളോടുക്രടിയ രാക്ഷ സത്രേഷ്ഠന്മാരായ നാലസുരന്മാരെ ക്രമത്തില് സം 

ഹരിച്ച: _ഹനുമാന് അഗ്നിവര്ണനേയയം, അംഗദന് സര്പരോമാവി 

നേയും, നളന് ഖഡ് ഗരോമാവിനേയും, നീലന് വൃശ്ചികരോമാവിനേ 
യും, സംഹരിച്ചുവെന്നു സാരം. ആ നാലു വാനരന്മാര്, മഹാ ഭയങ്കര 

ന്മാരായ നാലസുരന്മാരെ സംഹരിച്ചു സന്തോഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 

വിധം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സിംഹനാദം ചെയ്യുകൊണ്ട് ശ്രീരാമസ 

ന്നീധിയില് വന്നുചേന്നു. 

തതഃ ക്രുദ്ധോ ദശഗ്രീവഃ സന്ദശ്യ ദശനച്ഛുദം 

15 പവിവൃത്യനയനേക്രു രോ രാമമേവാന്വധാവത. 

തത അനന്തരം, ക്രുദ്ധഃ ദശഗ്ഗീവഃക്രോധിച്ച ദശവദനന്ം, ദശന 

കു ദം ചുണ്ടിനെ, സന്ദശ്യ- കടിച്ചിട്ട്, നയനേടരണ്ടു കണ്ണുകളെ, വി 

വൃത്യ- വട്ടം ചുഴററീട്ട്', രര ക്രൂരന്, രാമം ഏവചരാമനെത്തന്നെ, അ 
ന്വധാവതട അനുധാവനം ചെയ്യു. 

ഹനുമാന് മുതലായ വാനരവീരന്മാ൪, അഗ്നിവര്ണന് മുതലായ 

പ്രധാനികളായ നാലു രാക്ഷസന്മാരെ ഒരേ സമയത്തു .സംഹരിച്ചതു 

കണ്ടു കോപമധികരിച്ചുതിക്രൂരനായ രാവണന് രണ്ടു കണ്ണുകളേയും 

ചുഴററിയും ചുണ്ടു കടിച്ചുംകൊണ്ടു ശ്രീരാമനെറ നേക്കതന്നെ പാ 

ത്തൈത്തി. 

ദശഗ്രിവോരഥസ്ഥസ്ത് രാമംവളജ്രോപമൈഃ ശരൈഃ 

18. ആജഘാനമഹാഘോരൈഃ ധാരാഭിരിവതോയദഃ 

രാമസ്യപുരതഃ സര്വാന് വാനരാനപി വിപ്യ്യഥേ. 

രഥസ്ഥഃ ദശഗ്രീവഃ ത - രഥത്തിലിരിക്കുന്ന ദശാനനനാകട്ടെ, മഹാ 

ഘോരൈഃ വളജ്രോപമൈഃ ശരൈഃ അതിഭയങ്കരങ്ങളും വള്ുതുല്യ 

ങ്ങളുമായ ശരങ്ങഠംകൊളണ്ടട് , തോയദഃംടമേഘം, ധാരാഭിഃഭ ഇവംധാര 

കറംകൊണ്ടെന്നപോലെ, രാമം ആജഘാനടരാമനെ ആഹനിച്ചു, രാ 

മസ്യ പൂരതഃടരാമമന്െറ പുരോഭാഗത്തില്, സര്വാ൯ വാനരാന്_ അ 

പിട സര്വവാനരന്മാരെയും, വിപ്യഥെചമുവിപ്പെടുത്തി. 
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എര; ് ടു ി തേരിലിരുന്ന് യൃദ്ധത്തിന്നൊരുങ്ങിവന്ന രാവണന് ശത്തുക്കഠംക്കു 
ല്ി മഹാഭയത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന വജൂസദൃശങ്ങളായ ശരങ്ങറംകൊണ്ടു', മേ 

ഘം വഷധാരകഠംകൊണ്ടെന്നപോലെ ഇടവിടാതെ രാമനെ പ്രഹരി 

ച്ചു. രാമന്െറ മുന്ഭാഗത്തു നില്ക്കുന്ന സര്വവാനരന്മാരെയും മുറി 

പ്പെടുത്തി. 

1. തതഃ പാവകസങ്കാശൈഭ ശരൈഃ കാഞ്ചന ഭൂഷണൈട 

അഭ്യവഷദ്രണേരാമോ ദശഗ്രിവം സമാഹിതഃ. 

തതഃ രാമഃടഅനന്തരം രാമന്, സമാഹിതഃ മനസ്സിരുത്തിയവനാ ധം 

യും, പാവകസങ്കാശൈഃം അഗ്നിതുല്യങ്ങളുമായ, ശരൈഃംശരങ്ങഠം 

യിട്ട്, കാഞ്ചനഭൂഷണൈടസ്വര്ണംകൊണ്ടലങ്കാരത്തോടട ക്രടിയവ 

കൊണ്ടു, രണേട യുദ്ധത്തില്, ദശഗ്രീവം-ദശകന്ധരനെ, അഭ്യവ 
ഷത് - അഭിവഷിച്ച. 

ട്വ 

ഉടനെ രാമ൯ യുദ്ധത്തില് വേണ്ടുംവിധം മനസ്സിനെയുറപ്പിച്ചവ 
നായിട്ടു', സ്വര്ണംകൊണ്ടലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിസദൃശങ്ങളായ ബാ 
ണങ്ങംകൊണ്ടു' രാവണനെ ആപാദചൂഡം വഷിച്ച. 

19. രഥസ്ഥം രാവണംദ്ദഷ്ട്വാ ഭൂമിസ്ഥം രഷുനന്ദനം 
ആഫ്ുയമാതലിംശക്രോ വചനം ചേദമബ്രവീത്. 

രഥസ്ഥം രാവണംടരഥത്തിലിരിക്കുന്ന രാവണനേയും, ഭൂമിസ്ഥം രഘൂ 
ന്ദനംട(ളമി]യില് നി യു ദ ശി ല മ റ നില്ലന്ന രഘുപതിയേയും, ദൃ്പാടദശിച്ചിട്ട്, ശ 

കടഇന്ദ്രന്, മാതലിംടമാതലിയെ, ആഹൂയ ആഹ്വാനം ചെയ്യിട്ടു', 
ളി & [ടി ഇദം വചനംടഈ വചനത്തെ, അബ്ൂവിത്ചടപഠകയ്ും ലെയ്ക്ക. 

രാവണന് തേരിലിരിക്കുന്നതും, ശ്രീരാമന് താഴത്തു നില്ലുന്നതും 
കണ്ട ദേവേന്ദ്രന് മാതലിയെ__ദേവേന്ദ്രനന്െഠ സാരഥിയെ __.പിളി 
ച്ചിപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 

വാല്ലികിയത്തില് ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു: 
“ഭമൌസ്ഥിതസ്വരാമസ്യ രഥസ്ഥസ്യചരക്ഷസഃ 
ന സമംയുദ്ധമിത്യാഹു ദ്ദേവഗന്ധര് വദാനവാഴ? 

ഭൂമിയില് നില്ല്യന്ന രാമന്െറയും തേരിലിരിക്കന്ന രാവണനെഠ 
യും യുഭദ്ധമൊരുപോലെയിരിക്കുന്നില്ലെന്നു ദേവഗന്ധര്വദാനപദ്മാര 
പറഞ്ഞുതുടങ്ങി 

“ദേവതാനാംവചഭശ്രുത്വാ ശതക്രതുരനന്തരം 
പ്രേഡയാമാസരാമായ രഥും മാതലിസാരഥിച് 
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ദേവാദികളിങ്ങിനെ പറയുന്നതു കേട്ട ദേവേന്ദ്രന് ഉടനെ രാമ 
ന്ന് മാതലിയാകുന്ന സാരഥിയോടുക്രടിയ തേരയച്ചുകൊടുത്തു. 

19. രഥേന മമ ഭൂമിഷ്ഠം ശീഘ്വം യാഹി രഘൃത്തമം 
ത്വരിതം ഭൂതലം ഗത്വാ കുരു കായ്യം ന 

അനഘ! ഹേ പരിശുദ്ധ! മമ രഥേന_എനെറ രഥത്തോടുക്രടെ, ഭൂ 
മിഷ്ഠം രഡൃത്തമം. ഭൂമിയില് നില്ല്ന്ന രഘുശ്രേഷ്യനെ, ശീഘ്യം യാ 
ഹിക വേഗം പ്രാപിച്ചാലും, ത്വരിതം ഭൂതലം ഗത്വാ_വേഗം ഭൂതല 
ത്തെ ഗമിച്ചിട്ട്, മമ കായ്യം കരു-എനെറ കായ്യത്തെ ചെയ്യാമും. 

ഹേ പരിശുദ്ധമനസ്മനായ മാതലേ! എന്െറ തേരോടുക്രടെ 
നീ വേഗം ഭൂമിയില്നിന്നു യുഭ്ധംചെയ്യുന്ന രഘുപതിയുടെ സമീപ 
ത്തെക്കു പോയാലും. ഭൂമിയില് വേഗം പ്രവേശിച്ചിട്ട് യുദ്ധത്തില് 
ശ്രീരാമന്നു വേണ്ടുന്ന സഹായം ചെയ്യുക. രാവണവധം എനെറ കാ 
യ്യമാകുന്നു. 

20. ഏവമുക്തോഥ തം നത്വാ മാതലിദ്ദേവസാരഥിഃ 
തതോഹയൈശ്ചസംയോജ്യ ഹരിതൈഃസ്വന്ദനോത്തമം 

ഏവം ഉക്തം ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട, ദേവസാരഥിട മാതലിഭകദേ 
വേന്ദ്രനെറ സാരഥിയായ മാതലി, അഥതംനത്വാ_ അനന്തരം അവ 
നെ നമിച്ചിട്ട്, സൃന്ദനോത്തമംക ഉത്തമമായ രഥത്തെ, ഹരിതൈടഃ 
ഹയൈഭം പച്ചനിറമുളള കുതിരകളോട്, സംയോജ്യ-വേണ്ടതുപോ 
ലെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട. 

ദേവേന്ര്രന്െറ തേരാളിയായ മാതലി, കല്ലനുകേട്ട ഉടനെ പച്ച 

നിറത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രനെറ കുതിരകളെ ഉത്തമമായ രഥത്തില് വേണ്ടതു 
പോലെ പൂടിക്കെടി. 

91. സ്വര്ഗാങ്ജയാത്ഥം രാമസ്ൃഹ്യപചക്രാമമാതലിട 
അബ്വവീച്ചതതോരാമ മപ്രത൪ കൃരഥേസ്ഥിതട 

പ്രാഞ്ജലിദ്ദേവരാജേന പ്രേഷിതോസ്തിരഘുത്തമ! 

മാതലിഭംമാതലി, രാമസ്യ്യജയാത്ഥം-രാമനന്െറ ജയത്തിന്നായ്യ്ലോണ്ട്, 

സ്വര്ഗാത് സ്വര്ഗത്തില്നിന്ന്, ഉ പചക്രാമടഉപക്രമിച്ചം-പുറപ്പെ 

ടം അപ്രതര് കൃരഥേസ്ഥിതഭട ഉഹിക്കപ്പെടുവാന്൯ കഴിയാത്ത രഥ 

ത്തില് സ്ഥിതനുകയ പ്രാംമ നതി ത്തോട്ട ക്രുടിയവനുമാ 

യിട്ട്, രഘൃയ, ത്തമ!ടഹേ രഡ്ുശ്രേഷ്ഠട! ദേവരാജേനംദേവരാജനാല്, 

ഷിതഃഅസ്തിംപ്രേഷിക്കപ്പെടുവനായി ഭവിക്കുന്നേന് എന്ന്, അ (൨ 

ബ്ബവിത് ചംപഠകയും ചെയ്യു. 
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ശ്രീരാമന്െറ ജയത്തിന്നുവേണ്ടി മാതലി സ്വര്ഗത്തില്നിന്നു പു 

പ്പെട്ട രാമസമീപത്തു വന്നു. മററ. ജനങ്ങറംക്ക്' കാണ്മാന് കഴിയാ 

ത്തതായ ദിപ്യരഥത്തിലിരിക്കുന്ന മാതലി കൈകളെ ശിരസ്സില് വെച്ച 

തൊഴ്തുകൊണ്ടു രാമനോടു പറഞ്ഞു: -_“ഹേ രഘുമ്രേഷ്ഠട! ദേവരാജന് 

അയച്ചിട്ട ഞാന് വന്നിരിക്കയാകുന്നു.?? 

22. രഥോയംദേവരാജസ്യ വിജയായതവപ്രഭോ! 

പ്രേഷിതശ്ചമഹാരാജ! ധനുരൈന്ദ്രം ചഭൂഷിതം. 

25, അഭേല്യംകവചംഖഡ് ഗം ദിവ്യതൂണീയുഗംതഥാ 
ആരുഹ്ൃയചരഥംരാമ! രാവണംജഹിരാക്ഷസം 

24. മയാസാരഥിനാദേവ! വൃത്രം ദെവപതിയയഥാ. 

ദേവരാജസ്യടദേവരാജനന്െറ, അയംരഥഭ- ഈ രഥം, പ്രഭോ!_ഹേ പ്രഭ 
വായുള്ളോവേ, തവട അങ്ങയുടെ, വിജയായ വിജയത്തിന്നായ്യ്ോണ്ട് , 
പ്രേഷിത അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മഹാരാജ!ട അല്ലെയോ മഹാരാജാ 
വായുമ്മോപേ! ഭൂഷിതംട അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട, ഐന്ദ്രംഇന്ദ്രസംബന്ധി 
യായ, ധനുഃ ചംധനുസ്സും, അഭേല്ലംടമുറിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാത്ത 
തായ, കവചം കവചവും, ഖഡ് ഗംഖഡ്ഗവും, തഥാ തുണീയുഗം 
ചട അപ്രകാരം രണ്ടു രതൂണീരവും, രാമ!ട അല്ലെയോ രാമ! രഥംം.തേരില്, 
ആരുഹ്ൃ-ആരോഹണം ചെയ്യിട്ട്*, രാക്ഷസംരാവണംടരാക്ഷസനാ 
യ രാവണനെ, ദേവപതിഃംദേവരാജന്, സാരഥിനാമയാം സാരഥി 
സി പ്രരംയഥാട വൃതൂനെയെന്നപോലെ, ജഹി_ഹ 

ഹേ പ്രഭോ! അങ്ങയുടെ ജയത്തിന്നുവേണ്ടി, ദേവേന്ദ്രന്െറ ഈ തേര് തന്നയച്ചിരിക്കുന്നു. അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രനന്െറ വിലം ശത്രു ] 

വ ലു 
ക്കഠംക്കു മുറിപ്പാന് കഴിയാത്തതായ ഇരിമ്പുകുപ്പായവും, വാളും, ദിവ്യ & ന 

[രി 

€ 
മായ രണ്ടു തൂണീരവും തന്നയച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹേ രാമ! ഈ തേരില് കയ റിയിരുന്നിട്. തേര കു ളിയായ എന്നോടുകൂടെ, ദേവേന്ദ്രന് വൃത്രാസുര ടി വ നെയെന്നപോല്ലെ, അങ്ങുന്നു , രാക്ഷസനായ രാവണനെ സംഹരി 
ച്യാല്യം. 

ദേവേന്ദ്രന്െറ തേരിനെകുറിച്ച് വാല്പികി:__ 
“തതഭ കനക ചിത്രാംഗഃ കിങ്കിബീ ശതഭൂഷിതഃ 
തരുണാദിതൃസങ്കാശോ വൈദ്ൂയ്യ സമക്രുബരഃ 
സദശ്ൈഃ കാഞ്ചനാപിഡൈഃ യുക്തശേോത പ്രകിീരണകൈ$ഃ 
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ഹരിഭിഃ സൂയ്യസത്കാശൈഃ ഹേമജാല വിഭൂഷിതെട 
വള്ുൂദണ്ഡധ്വജഃ ശ്രീമാന് ദേവരാജരഥോപരഃ 
അഭ്ൃവത്തത കാകുല്സ്ഥ മവതിയ്യു ത്രിവിഷ്ടപാത്. .” 

ദേവേന്ദ്രനെറ രഥം കനകാഭരണങ്ങളാല് വിചിത്രാകൃതിയുള്ള 

തും, അനേകം മണിക€ം കെട്ടിട്ടുളുതുരം, മര്ധ്യാഹ്നാസൂയ്യനെപ്പ്യോലെ പ്ര 

കാശിക്കുന്നതും, വൈഡ്ഡയ്യുത്തിന്നു തൃല്യമായ ഥീഘദണ്ഡമുള്ളതും, 
സ്വര്ണാലങ്കാരങ്ങം ധരിച്ചും, വെളുത്ത പുള്ളികളുമുഭ പച്ചനിറത്തോ 

ടടക്രടിയുമിരിക്കുന്ന കുതിരകളെ പുട്ടിട്ടുളുളതും, വജ്കും കൊണ്ടുള്ള ധ്വജ 

ത്തോടുക്രടിയതും മഹാ ശോഭയുള്ള തമായിരുന്നു. 

മായാവിയായ രാവണനയച്ചതായിരിക്കുമോ ഈ രഥമെന്നു ല 

ക്്യൂണനും, സുഗ്രീവനും, മഠര വാനരന്മാരും ശങ്കി ച്യവെന്നുംം 

ിഭീഷണോ മഹാപ്രാജ്ഞോ ദഷ്്വാ വചനമബ്രവീത് 
സുവിശ്രബ്ദം രഥംവീര൪! ആരോഹത്വമശങ്കിതഃ 

അഹം സർവാം വിജാനാമി മായാം വൈരക്ഷസാമിഹ 

നൈവം വിധാ രാക്ഷസേന്ദ്രേ രഥാവില്യന്തി ശത്ൂഹന്൯ 

മഹാജ്ഞാനിയായ വിഭീഷണന് രഥത്തെ നോക്കീട്ടു” രാമനോടു 

പറഞ്ഞു. ഹേ വീരനായ രാമ! ശങ്കക്രടാതെ ഈ രഥത്തില് കയറി 

യാലും. ഇവിടെയുള്ള രാക്ഷസന്മാരുടെ മായയെയെല്ലാം ഞാനറിയുന്നു 

ണ്ട. ഹേ ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കുവാന് സമത്ഥനായുള്ജമോവേ! ഇപ്ര 

കാരമുകൂഒ രഥങ്ങം രാക്ഷസേന്ദ്രനായ രാവണന്നില്ലം എന്നു വിഭീഷ 

ണന് പറഞ്ഞപ്പോഠം സുഗ്രിവാദികളുടെ ശങക്തീന്നവെന്നുംക്രടെ വാ 

ല്രീകി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

രാമനോട്ടള്ള മാതലിവാക്യത്തെക്കുറിച്ച് വാലീകി:__ 

“അഥാബ്രവീത്തദാ രാമം സപ്രതോദോ രഥേസ്ഥിതഭ 

പ്രാംജലിര്മാതലിര്വാക്യം സഹസ്രാക്ഷസ്യ സാരഥി 

സഹസ്രാക്ഷേണ കാകുസ്ഥ! രഥോയം വിജയായവൈ 

പ്രേഷിതസ്നേ മഹേന്ദ്രേണ ശ്രീമാന് ശത്രനിബര്ഹണ 

കയ്യില് .മ്മട്ടിയും പിടിച്ചു തേരിചിരിക്കുന്ന ദേവേന്ദ്രസാരഥി 

യായ മാതലി അഞ്ജലി ക്രപ്പിക്കൊണ്ടു രാമനോടു പറഞ്ഞു. ദേഹ കാ 

കുല്സ്ഥ! ദേവേന്ദ്രന് അങ്ങയുടെ പിജയത്തിന്നായിട്ടു' ശത്രുക്കളെ സം 

ഹരിക്കുന്നതൃം, അതീവശോഭയുള്ളതുമായ ഈ രഥം തന്നയച്ചിരി 

ക്കുന്നു.” 
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ടി ഒന്നതിനെക്കുറിച്ച വാല്വീകി:__ 

“എതച്ചൈന്ദ്ം മഹച്ചാപം കവചം ചാഗ്നി സന്നിഭം 

പ സങ്കാശാട ശക്തയഷ ത്വാമലാഃ ശിതാഭ? 

ഇന്ദ്രന്െറ മഹത്തായ ഈ ചാപ്പ, അഗ്നിതുല്യമായ കവചം, 

ആദിത്യസദൃശങ്ങളായ ശരങ്ങംം, നിമ്മലങ്ങളും നുമായ 
ശക്തികറം എന്നിവയും തന്ന: ച്ചിട്ടുണ്ട ം ഹ്ലന്നു പറയുന്ന വാല്പികി 

അഭദ്ധ്യാത്മരാമായണകത്താവു ഫിലിശത്ടക ശക്തിയെന്ന 
ആയ്ുധത്തെക്രടെ പറയുന്നുണ്ട്. 

പിന്നെ മാതലി രാമനോടു പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വാല്ലീകി__ 
“ആരുഹഫ്യയേമം രഥം രാമ! രാവണം ജഹി രാക്ഷസം 
മയാ സാരഥിനാ വീര! മഹേന്ദ്ര ഇവ ദാനവാന്.?? 

ഹേ രാമ! ഈ തേരില് കയറിയിരുന്ന്, ഹേ വീര! ഇന്ദ്രന് സാ 
രഥിയായ എന്നോടുക്രടെ ചേന്ന്, അസുരന്മാരെയെന്നപോചെ, രാ 
ക്ഷസനായ രാവണനെ അങ്ങുന്നു സംഹരിച്ചാലും. ഇങ്ങിനെ പറ 
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഇത്യുക്തസ്തം പരിക്രമയ നമസ. ത) രഥോത്തമം. 
29. ആരുരോഹ രഥം രാമോ യു ലക്ഷ്മ ്യാ നിയോജയന് 

ഇതിഉ ക്തഃ രാമഃ ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട രാമന്, തം രഥോത്തമം പ 
രിക്രമയ-ആ ഉത്തമരഥത്തെ പ ചെയ്യിട്ട്, നമസ  തൃടനമ 
സ്തൂരിച്ചിട്ട്, ലോകാന് ലോകങ്ങളെ, ലക്ഷ്മപ്യാ നത ലക്ഷ്മി 
യോടു യോജില്പിക്കന്നവനായിട്ട്, രഥം ആരുരോഹംരഥത്തെ ആ രോഹണം ന 

മാതലിയാല് ഇവ്പകാരം പഠയപ്പെെട്ടു രാമന് ആ ഉത്തമരഥ 

ത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു നമസ്കരിച്ചശേഷം, ലോകങ്ങംംക്ക്' ശ്രേയ 
സ്സിനെയുണ്ടാക്കുവാന് നിശ്ചയിച്ചുവനായിട്ട് ടര കയറിയിരുന്നു. 
ലോകകോപദ്രവകാരിയായ രാവണനെ സംഹരിക്കുമ്പോഴം ലോകത്തി 
ന്നു സമൃദ്ധിയും ശ്രേയ പമണ്ടാകുമെന്നഭിപ്രായ ത്താല് രാവണസംഹാ 
രിദ്വൊതമ്മികയ സാരം. 

ഇവിടെ വാല്ധീകി:_ 
ഇത്യുക്തഃ സ പരിക്രമ്യ സംപ്രഹൃഷ്കതനൂരുഹഃ 

രഥംപ്രദക്ഷിണീകൃ ത്യ മാതലിം പ്രതിപൂജ്യച 
തതോവിചിന്ത്യതം ദേവം ദേവാന്൯ സംപരിപൂജ്യസഃ ആരുരോഹരഥംദിവ്യം ജയായ പരമാസ്ത്റവിത്.2 
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മോതലിയാല് ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട രാമന്നുണ്ടായ സന്തോഷ 

ത്താല് രോമാഞ്ചമുണ്ടായി. രഥത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ. മാതലിയേ 

യും വന്ദിച്ചു. ആ ദേവരാജനെ മനസാ സ്തരിച്ചു. ന മന 

സ്സകൊണ്ടു പൂജിച്ചു. ഉല്കൃഷ്ണങ്ങളായ അസ്ത്രങ്ങളെ പ്രയോഗിപ്പാന് 

നന്നായറിയുന്ന രാമന് ദിപ്യമായ ആ രഥത്തില് കയറിയിരുന്നു. ഇ 

ങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

തതോഭവന്മഹായുദ്ധം ഭൈരവം രോമഹഷണം 

88. മഹാത്മനോരാഘവസ്ധ) രാവണസ്ൃയ.ച ധീമതഭ. 

തതഃ-അനന്തരം, മഹാത്മനഭ രാഘവസ്ൃട മഹാത്മാവായ രാമന്നും, 

ധീമതഃ രാവണസ്യചബുഭ്ധിമാനായ രാവണന്നും തമ്മില്, ഭൈരവം- 

ഭയങ്കരവും, രോമഹഷണംംരോമാഞ്ചത്തെയുണ്ടാക്കുന്നതുമായ, മഹാ 

യുദ്ധംംമഹത്തായ യുദ്ധം, അഭവത് ഉണ്ടായി. 

അതിന്നു ശേഷം മഹാത്മാവായ രാമന്നും ബുദ്ധിമാനായ രാവ 

ണന്നും തമ്മില് മഹാ ഭയങ്കരവും കാണുന്നവക്ക രോമാഞ്ചത്തെയുണ്ടാ 

ക്കിത്തിക്കന്നതുമായ മഹാ യുദ്ധമുണ്ടായി. 

“അഥാഭൂദത്ഭൂതംയുദ്ധം ദ്വൈരഥംലോമഹഷണം 

രാമസയചമഹാബാഹോ ബലിനോരാവണസ്യച.” 

മഹാബാഹുവായ രാമന്നും ബലവാനായ രാവണന്നും തമ്മില് 

രോമാഞ്ചജനകമായും അതുഭുതാവഹമായുമിരിക്കുന്ന പ്വന്പയുദ്ധമുണ്ടാ 

യി. എന്ന വാല്പികി പറയുന്നു. 

ആഗ്നേയേനച ആഗ്നേയം ദൈവം ദൈവേന രാഘവ? 

87. അസ്ത്രംരാക്ഷസരാജസ്യ ജഘാനപരമാസ്ത്രവിത് . 

പരമാസ്ത്രവിത് രാഘവദംഉത്തമാസ്ത്ങ്ങളെ അറിയുന്ന രാമ൯, രാക്ഷ 

സരാജസ്യ-രാക്ഷസരാജനന്െറ, ആഗ്നേയം അസ്ത്രം ആഗ്നേയാബ്കത്തെ, 

ആഗ്നേയേന- ആഗ്നേയംകൊണ്ടും, ദൈവം അസ്തരം-ദൈവാസ്രുത്തെ, 

ദൈപവേന_ദൈവംകൊണ്ടും, ജഘാന ഹനിച്ചു. 

അത്ചുത്തമാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാമറിയുന്ന രാമന്, രാക്ഷസരാജാവായ രാ 

വണന് പ്രയോഗിച്ച ആന്നേയാസ്ത്റത്തെ ആന്നേയാസ്ത്രംകൊണ്ടും, 

ദൈവായസ്ത്രത്തെ ദൈവാസ്ത്രംകൊണ്ടും സംഹരിച്ചു. 

ഈ ശ്ശോകത്തിനെറ സ്ഥാനത്തില്: 

ഗാന്ധര്വേണതു ഗാന്ധർവം ദൈവം ദൈവേനരാഘവടഃ 
[ഭി 

അസ്ത്രംരാക്ഷസരാജസ് ജഘാനപരമാസ്ത്രവിത ച 



പതിനൊന്നാം സഗ്ലം. 1191 

ആഗ്നേയം എന്നു അദധ്യാത്മരാമായണകത്താവു പറത്തെതിന്നു 
പകരം ഗാന്ധർവം എന്നു വാല്ലികി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ പദങ്ങ 
ളെല്ലാം തുല്യങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു. 

തതസ്ലുസസ്തജേഘോരം രാക്ഷസം ചാസ്ത്രൂമസ്രൂ 
28. ക്രോധേന മഹതാവിഷ്ലോ രാമസ്യോപരി രാവണ. 

[ര] തത തും അനന്തരമാകട്ടെ, അസ്ത്രവിത രാവണടഭടഅസ്രൂങ്ങമെ അറ] 

യുന്ന രാവണന്, മഹതാക്രൊധേനംമഹത്തായ കോപത്താല്, ആ 
ലി ച 

ടി വിഷ്ടഭടആവേശിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട ം ഘോരം രാക്ഷസം അസ്ത്രം ഭയ 
രമായ രാക്ഷസാസ്ത്രത്തെ, രാമസ്ധ്യ ഉപരിടരാമന്നു മേത്, സസ്പജേ_ 

ര്യ അസ്ത്ങ്ങളെ നുന്നായറിയുന്ന രാവണന് അതികോപത്തോടുക്രു 
ടെ രാമന്െറ മേല് ഭയങ്കരമായ രാക്ഷസമെന്നു പേരുക്ൂ അസ്സൂത്തെ 

റ) പ്രയോഗിച്ചു 
29. രാവണസ്യധനുര്മുകതാ$ സരപാഭൂത്വാമഹാവിഷാടഃ 

ശരാഭഃകാഞ്ചനപുംഖാഭാ രാഘവംപരിതോപതന് 
രാവണസ്യടരാവണനെറ, ധനുരമുക്താടധനുസ്സില്നിന്നു മോചിക്ക 
പ്പെട്ട, കാഞ്ചനപുംഖാഭാഭശരാഭകസ്വര്ണപ്പിടികളുടെ ശോഭയോട്ുടക്ര 
ടിയ ശരങ്ങം, മഹാവിഷാട സര്പാടഭൂത്വാം മഹത്തായ വിഷത്തോട്ട 
ക്രടിയ, സ൪പങ്ങളായ് ഭവിച്ചിട്ട്, രാഘവംപരിതഃകരാമന്െറ നാലു ഭാഗത്തും, അപത൯ പതിച്ച. 

രാവണനെറ പില്ലില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടവയും സ്വര്ണപ്പിടികഠം 
കൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്നവയുമായ ബാണങ്ങറം മഹാവിഷമുക്ള സര്പങ്ങ 
കായ ഭവിച്ചിട്ട രാമനന്െഠ വാലൃയഭാഗത്തൃം വീണു. 

90. തൈഭശരൈസര്പവദനൈര്വ മദ് ഭിരനലംമുഖൈഃ 
ദശശ്ചവിദിശശ്ചൈവ വ്യയാപ്ലാസ്ൂത്ൂതദാഭവന് 

സര്പ്പവദനൈഴടസര്പങ്ങളുടെ മുഖംപോലിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടുക്രടി ലി ് റ) ലം യവയും, പ്വൈഭഅനലംവമദ് ഭിഃ_മുഖങ്ങളില്ക്രടെ അഗ്നിയെ പുറ പ്പെടുവിക്കുന്നവയുമായ, തൈടശരൈഃക ത്ത ബാണങ്ങറംകൊണ്ടു', ഒലി ശഃവിദി 8 ജ്ജ (6 ; ി 9 ു 
് 

ദശ ചടഭിക്കുകളം വിടിക്കുകളം, തഭാതത്രവ്യാപ്ലാഃഅഭവന്_ അപ്പ്യോളുവിടെ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടവയായിഭപിച 
സര്പങ്ങളുടെ മുഖംപോലിരരിക്കുന്ന മുഖ ത്തോടു ഭ്രൂടിയവയും മ ങ്ങളില് ക്കൂടെ അഗ്നിയെ പുറ പ്പെടു വിക്കുന്നവയയമായ ആ ശരങ്ങവം അപ്പോം ആവിടെ സരവദിക്കുകളിലും കോണുദിക്കുക ടിം പിച്ചു. 

പ 
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31. രമഭസര്പാംസ്തതോദ്ദഷ്ടവാ സമന്താല് പരിപൃൂരിതാന് 

സൌര്പ്പണമസ്തരംതല് ഘോരം പുരഃപ്പാവര്ത്യദ്രണേ. 

തതദരാമഃ അനന്തരം രാമന്, സമന്താല് നാലുഭാഗത്തും, പരിപൂരി 

താന് സര്പാ൯നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സര്പങ്ങളെ, ദുഷ്ടവാടദശിച്ചിട്ട്, 

പുരഃടമുന് ഭാഗ ത്തില്, സൌപര്ണം തല്ഘോരംഅസ്തം-സുപരണ 

നെ സംബന്ധിച്ചതായ ആ ഭയങ്കരാസ്രുത്തെ, രണേടരണത്തില്, പ്രാ 
] [ട്] 

വത്തയത്ടപ്രവൃത്തിപ്പിച്ച. 

നാലുഭാഗത്തും സര്പങ്ങംം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു രാമന് കണ്ടളട 

നെ, യുദ്ധത്തില്, സര്പങ്ങളുടെ മുന്ഭാഗത്തില് ഭയങ്കരമായ ഗാരുഡാ 

സ്തൂത്തെയപയോഗിച്ചു. 

99. രാമേണമുക്താസ്നേബാണാഃ ഭൂത്വാഗരുഡരൂപിണഭ 

ചിച്ചിദുഃസര്പബാണാംസ്ലാ൯ സമന്താല്സര്പശത്രവഭ. 
൧൨൪൭ നു 

രാമേണ_രാമനാത; മുക്താഃടമോചിക്കപ്പെട്ടം തേബാണാഭ-തആ ബാ 

ണങ്ങ0ം, സര്പശതവഃ-സര്പശത്രക്കളായം, ഗരുഡരൂപിണഭഭൂത്വാട 
രി യ് 

ഗരുഡരൂപമുമ്മവയായ ഭവി വിട്ട സമന്താല്ംനാലുഭാഗത്തുമുളള, 

തമാ൯സര്പബാണാന്൯ന്ം ആ സര്പബാണങ്ങളെ, ചിക്ണിദുഃംപ്ലേദിച്ചു. 

രാമന് പ്രദയാഗിച്ച ആ ബാണങ്ങം സര്പശത്രക്കളായ ഗരു 

ഡപക്ഷികളായ് ഭവിച്ചിട്ട് നാലുഭാഗത്തുമുഭ്ള സര്പബാണങ്ങകെ സം 
ളി] താ ന്റ് ക 

& രി ₹ റഥ ചു 

മുള അസ്യ്േപ്രതിഹതേയുഭ്ധോ രാമേണദശകന്ധരഃ 

അഭ്യവഷത്തതോരാമം ഷോരാഭിഭശരവൃഷ്ടിഭി. 

യൃഭ്ധേകയുദ്ധത്തില്, രാമേണകരാമനാല്, അസ്യ്കേപ്പതിഹതെ- അസ്ത്രം 

6 
൪൫3ട 

ടോ ന്ത 

പ്രതിഹനിക്കപ്പെട്ടപ്പോഠം, ഭശകന്ധ ചദശഗ്രിവ൯, തത ച 

രം. ഘോരാഭിഃ ശരവൃഷ്ടിഭ -- ഘോരങ്ങളായ ശരവൃഷ്ടികാകൊണ്ട , രാ 

മ 
ി റ 

ി 

മംപരാമനെ, അഭ്യവഷത _അഭിവഷിച്ചു. 

ശ്രീരഃ ര 
റ സാഹ 

യുദ്ധത്തില് ശ്രീരാമനാൽ സരപാസ്ത്രം ഗരുഡാസ്രുത്താല് 

ടു ന്റ് കരങ്ങഓായ ശരങ്ങഠംകൊണ്ടു 
രിക്കപ്പെട്ടപ്പോഠം, ഉടനെ രാവണന ഭയങ്കരങ്ങളു 

രാമനെ വഷീിച്ചു 

94. തതഭപുനഃശരാനീകൈ രാമമക്സിഷ്ണകാരിണം 

അദ്ദ യിത്വാതുഘോരേണ മാതലിംപ്രത്യവിധ്യത. 

ഒട. പാതയിത്വാരഥോപസ്ഥേ ഥ
കേ ത് 

ഐന്ദ്രാനശ്വാനഭ്യഹന ദ്രാപണഴക്രോധമൂരഛ'ത8. 

പ്രവൃത്തിക്കുന്ന രാമനെ, ശരാ 
അമ്ലിഷ്ടക

ാരിണംരാമം
-ട്രേശംകൂ

ടാമെ 

അദ്ദയിത്വാ മുഠിപ്പേടത്ത് ട് റ) 

സനികൈടടബാണസമൂഹങ്ങറംകൊണ്ട 
, 
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തതഭഃപയനഃക അനന്തരം ഉടനെ, ഘോരേണചഭയങ്കരമായ ശരത്താല്, 
മാതലിംപ്രത്ൃവിദ്ധൃയതട മാതലിയെ പ്രതിപേധനം ചെയ്തു. കാഞ്ചനം 
രഥകേതുംഭസ്വരണമയമായ തേര്ക്കൊടിയെ, രഥോപസ്ഥേതേര് 
ത്തട്ടില്, പാതയിത്വാടപതിപ്പിച്ച ട് ം ക്രോധമൂര് ഛിതഃ രാവണ തഅ 
തിക്രോധത്തോടുക്രടിയ രാവണന്, എന്ദ്രാന് അശ്വാ൯ഇന്ദ്രന്െറ 
അശ്വങ്ങളെ, അഭ്യഹനത് -അഭിഹനിച്ച. 

ല്േശംകൂടാതെ യുദ്ധംചെയ്യൂന്ന രാമനെ അഃനക ബാണങ്ങളെ 
യ്ക മുറിപ്പെടു ത്തിയ ഉടനെ ഭയങ്കരമായ ശരപ്രയോഗത്താല് മാതലി 
യേയും നാലുഭാഗത്തും മുറിപ്പെടുത്തി. രഥത്തിന്നലങക്കാരമായ സ്വര്ണ 
ക്കൊടിയെ മുറിച്ചു തേര്ത്തട്ടില് ത്തന്നെ വീ,രി. അതിക്രുദ്ധനായ രാ 
വണന് ജഇന്ദ്രാശ്വങ്ങളുടെ ശരീര ത്തിലെങ്ങും മുറിയേല്പിച്ചു. 

36. വിഷേമുദ്ദേവഗന്ധര്വാ ശ്ചാരണാഭപിതരസ്തഥാ 
ആത്താകാരം ഹരിംദുഫ്ണവാ വൃഥിതാശ്ചമഹഷയ 
വൃഥിതാവാനരേന്ദ്രാശ്ച ബഭൂവുഃസവിഭീഷണാട. 

അത്താകാരംം ആത്തമാഷിരിക്കുന്ന തൃക്ൃതിയോടുക്രടിയ, ഹരിം_രാമ നെ, ദൃഷ്ണ്വാടദശിച്ചിട്ട്, ടേവഗന്ധരവാട ദേവന്മാരും ഗന്ധര്വന്മാ രും, വാരണാഃട ചാര നന്മാരും, തഥാപിതരദം അപ്രകാരം പിതൃക്കളും, വിഷേടുഃട വിഷാദിച്ചു. മഹഷയഃ ലകമഹഷിമാരും, വൃഥിതാടദൂടഖി തന്മാരായി, സവിഭീഷണാടംവിഭീഷണനോടു ക്രടിയ, വാനരേന്ദ്രാഃ ചംവാനരമത്രേഷ്ഠ്നമാരും, വ്ൃഥിതാഃടുഃഖമുള്ള വരാഷി. 
്ഖമുട്ളവനെന്ന ഭാവത്തിലിരിക്കന്ന രാമനെക്കണ്ടിട്ട് ദേപ ന്മാര്, ഗന്ധരവന്മാര്, ചാരണന്മാര പിതൃക്കറം എന്നിവര് വിഷാടിച്ച. മഹഷിമാരും വിഭീഷനെനും വാനരമ്രേഷ്ടന്മാരും ൭ ഖമുളുഭ വരായ വിച്ച. 

റു 30. ദശാസ്വ്യോവിംശതിഭൂജഃ പ്രഗൃഹിതശരാസനഃ 
ട്ടശേരാവണസ്തൃതൂ മൈനാകഇവപര്വതട, 

ദശാസ്യഃ_പത്ത മുഖങ്ങളോട്ടം, വിംശതിഭളജഭകതുരുപയ ഭജുങ്ങ ലി ളും, പ്രഗഹീ നക, ാ 
൦. പ്രഗൃഹിതശരാസ: ടേപ്യകഷെണ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വില്ലോടും 1) ടകം ാ ടയ, രാവണുഃടരാവണന്, തതൂട അവിടെ, മൈനാകടപര്വതടള ൮൭൭൭. 

ി 
മമനാകപര്വതംപോല്ലെ, ദദശേടദശിക്കപ്പേട്ടു. പത്തു മുഖങ്ങളും ഇരുപതു കൈകളും പ്രകാശിപ്പിച്ച 

ത് 

ം 

വില്പം ക 
ി ും ഠം 

ല് ബെലമയോപ്പിടിച്ച യുദ്ധകളു ത്തില് നില്ലൂന്നു രാവ ി 

ണന മൈനാ 
പരവതമെന്നപോചെ 

കാണപ്പെട്, 
വ്യ 
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ഈ പര്്യം: 

*്ദശഗ്രീവോവിംശളജഃ പ്രഗൃഹീതശരാസന$ഃ 

അദ്ദശൃതതദാകന്ധ്യൊ മൈനാകഇവപര്വതഃ.?” 

എന്ന്: പ്രാച്യയവാല്ലീകീയത്തില് കാണപ്പെടുന്നു. പാശ്ചാത്യ വ് 

ലീകീയത്തിലും അഭധ്യാത്മരാമായണ_ ത്തിലും ശ്രോകത്തിന്ന വ്യത്യാസ 

മേയില്” 
പെ 

ജവിംശതിഭജ$? എന്നു വേണ്ടതിന്നു പകരം ്വിംശളുജ$?” എ 

നാണ്” പ്രാച്യയവാല്വീകീയം. രാവണ൯ മൈനാകപര്വതംപോലെ 

ചലിപ്പിക്കപ്പെടവാ൯ കഴിയാത്തവനായിട്ടു കാറണപ്പെട്ടുവെന്ന് പരവ 

ത പിയില് ൭൯ഠ ഫലത്തെ അതില് പ്വകതമാക്കീട്ടണ്ടെന്നെ 

രു വിശേഷമതില് കാണുന്നുണ്ട് . 

അഭധ്യാത്മരാമായ ണത്തില് കാണാത്
തതായ വേറൊരു കഥ പ 

ശ്ചാതൃ വാല്ലീകീയത്തില് കാണുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങിനെയാകുന്നു:-യുഭ് 

ത്തില് ക്ഷിണിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമ ചന്ദ്രന്ന്' ഉത്സാഹം വദ്ധിപ്പിക്കു 

വാ൯ അഗസ്ത്മമഹഷി രാമസന്നിധിയില് വന്ന് ആദിതൃഹൃദയമെന്നു 

പി കാണിക്കുന്ന ഭാഗം:--- 

ദേവതൈശ്ച സമാഗമ്യ ദഷ ടട മഭ്യാഗതോ രണം 

തി മഗസ്ഷ്യോ ഭഗവാംസ്ുദാ?” 

ദേവന്മാരോട്ടക്രടെ യുഭ്ധം കാണ്മാനായി വന്ന് ഭഗവാൻ അഗ 

സ്കൂമഹഷി രാമസമീപത്തു 
വന്നിങ്ങിനെ പഠഞ്ഞു: 

രാമരാമ മഹാബാഹോ! ശൃണു ഗുഷ്യഃ സനാതനം 

യേന സര്വാനരി൯ ചത്സ! സമരേ വിജയിഷ്ലസേ 

ആദിത്യഹൃദയം പുണ്യം സര്വശതരൂവിനാശനം 

മുയാവഹം ജപം റിത്യമക്ഷരം പരമം ശിവം? 

ഹേ മഹാബാഹോ! റം
 ഒരു രഹസ്യം പറയാം. കേറാക്കി 

ക. ഹേ വത്സ! അതുകൊണ്ട ങ്ങക
്ക് സര്വശത്ൂക്കമെയും ജയിക്കാം; 

ശത്രുക്കളെ മൂലത്തോടുക്ൂടെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു സമത്ഥമായ ആഥ: 

തൃഹൃദയമെന്നു പേരുക്ക മന്ത്രം ്ര്ഹി്ു 
പരമമംഗളപ്രദല് 

സര്വത്ര ജയപ്രദവമാകുന്നു. ഞാനതങ്ങേക്കുപദേശിക്കാം 
ഏന്നു പ: 

ഞ്ഞു മന്തു മചദേശിക്കുന്നു. അനന്തരം രാമന്: 

“ഏത ച്ച ത്വാ മഹാതേടഭാ നഷ്ശേകോ 
ര 

ഷ്മ 
ധുരയാമാസ സുപ്രിതോ രാഘവ പ്രയതാത്മവാന " 
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മഹാതേജസ്വിയും മഹാവിനീതനുമായ രാമന് ആ മന്ത്രം ശ്ര 
വിച്ചു ധരിച്ചു പരമ സന്തുഷ്ടനും, ദുഃഖരഹിതനുമായ് ഭവിച്ച. എന്നി 
പ്രകാരം രാമന് സുയ്യോപാസ്തി ചെയ്യുതായിട്ട വാല്വീകി പറയുന്നു. അ 
ഭ്ല്യാത്മരാമായണം മൂലത്തിലില്ലാത്തതായ ഈമാതിരി പല ഭാഗങ്ങ 
മേയും വാല്പികിയത്തില്നിന്നു സമുദ്ധരിച്ചു' കിളിപ്പാട്ടില് പ്രകാശി 
പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് ശ്രീതുഞ്ചത്താ ചായ്യസ്വാമികളെ മലയാജി 
കഠം ആദരബഹുമാനഭക്തിപൂര്വം എത്രതന്നെ ആരാധിച്ചാലും മതി 
യാകുന്നതല്ലെന്നു പ്രകൃതാനുസരണം ഇവിടെ അല്ലമാതരം നൂചിപ്പിച്ച 
കൊള്ളുന്നു. 

98. രാമസ്തൂ ഭര കുടിം ബദ്ധ്വാ ക്രോധസംരകതലചോചനഃ 
കോപം ചകാര സദൃശം നിദ്ദഹന്നിവ രാക്ഷസം 

കരോധസംരക്തലോചനഃടക്രോധം നിമിത്തം അത്യന്തം ചുകന്ന ലോ 
ചനങ്ങളോടുക്രടിയ, രാമഭതുടരാമനാകട്ടെ, ഭ്ര കുടിം ബദ്ധ്വാംപുരിക 
ങ്ങളെ ബന്ധിച്ചിട്ടു, രാക്ഷസംടരാക്ഷസനെ, നിര്ദ്ൂഹന് ഇവ-ഏററ 
വും ദഹിപ്പിക്കുന്നവനെന്ന പോലെ, സദ്ദശം കോച്പം ചകാര ത്തൃത്മ 
സദൃശമായ കോപ്പത്തെച്ചെയ്യ. 

കോപാധിക്ഷത്താല് കലങ്ങിമറിടത്ത കണ്ണുകമോടുക്രടിയ രാമ 
നാകട്ടെ പുരികങ്ങളെ. വളച്ചു ബലമായി നിത്തി രാവണനെ ദഹിപ്പി 
ക്കുന്ന മട്ടില് നോക്കിക്കൊണ്ടു, രാമനന്െറ പരാക്രമനിലക്കു ചിതമായ 
വിധത്തില് കോഷ്ചിച്ചു. 

30. ധനുരാദായ ദേവേന്ദ്രധനുരാകാരമത്ുമുതം 
ഗൃഹീത്വാ പാണിനാ ബാണം കാലാനല സമപ്രഭം. 

20. നിര്ദ്ദഹന്നി വചക്ഷുദ്യാം ദദശ രിപുമന്തികേ 
്ദവേന്ദ്രധനുരാകാരം-ദേവേന്ര്രധനുസ്സിന്െറ ആകൃതിപോലിരിക്കു ന്ന ആകൃതിയുള്ളതും, അമ്ഭുതം-ആശ്ചയ്യകരവുമായ, ധനുഃ ആദായ. നുസ്റിനെ ആദാനം ചെയ്യിട്ടു', കാലാനലസമപ്രഭം _ കാലാഗ്നിക്കു ലമായ പ്രഭയോടുക്രടിയ, ബാണംടബാണത്തെ, പാണിനാ ഗൃഹീ 05 പണി കൊണ്ട് ഗ്രഹിച്ചിട്ട്', അന്തികേ രിപും-.സഥീപത്തുളൂമ രി വിനെ, ചക്ഷ്യര്ഭ്യാം കരണ്ടു കണ്ണൂക0ംകൊണ്ടും, നിര്ദ്ൃഹന് ഇവം.ഏഎ റവും: ദഹിപ്പിക്കുന്നവനെന്നപോലെ, ദദശടനോക്കി. 

ഇന്രനെറ വില്ലിന്നു തുല്യവും, ആശ്ചയ്യകരവുമായ വില്ലൊരു ക ിലും, കാലാഗ്നിയെപ്പോലെത്തിള്ങുന്ന ബാണം മറെറാരുകയ്യിലയം 
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റു ര 

പിടിച്ച രാമ൯, സമീപത്തു നില്ലുന്ന ശരരുവിനെ ഭസ്തമാക്കുന്ന മട്ടില് 

രണ്ടു കണ്ണുക0ം൭ കാണ്ടുമൊന്നുനോക്കി. 

പ ദരയിതും തേജസാപ്രജ്വലന്നിവ 

21. പ്രചക്രമേ കാലരൂപീ സര്വലോകസയ പശ്ൃതട 

തേജസാ-തേജസ്സകൊണ്ടെ, പ്രജവലന് ഇവ-പ്രകഷേണ ജ്വലിക്കുന്ന 

വനോ എന്നു തോന്നുമാറിരിക്കുന്ന, കാലരൂപീംകാലസ്വരൂപ൯, പരാ 

ക്രമംശൌയ്യത്തെ, ദരയിതുംദശിപ്പിക്കുവാനായ്യ്ക്ോണ്ട് , സരവ 

ലോകസ്യ പശൃതഃചസര്വലോകം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേ, പ്രച 

മേടപ്രകമിച്ചു. 

സക്താ! കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കവേ, കാചസ്വതൂ 

പനായ രാമ൯൨രാവണനെ വധിക്കേണ്ടുന്ന കാലം സമീപിച്ചുവെന്ന 

റിഞ്ഞ രി നി ന് തോന്നു 

മാധ്, തന്െറ ശൌയ്യത്തെ പ്ര പ്രകാശിപ്പിക്കുവാ൯ ആരംഭിച്ചു. 

“യ്േദാദിതൃഗതം തേജോ ജഗല് ഭാസയതേഖിലം 

യച്ചന്ദ്രമസിയച്ചാഗ്നൌ തത്തേജോ വിദ്ധിമാമകം.? 

സകല ലോകത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു തേജ 

സ്റ്റ് സുയ്യയനിലും ചന്ദ്രനിലും അഗ്നിയിലും കാണപ്പെടുന്നുവോ, ആ തേ 

സ്സ് എനേറതാണെന്ന്, ഹേ അര്ജുന! നിയറിഞ്ഞുകൊംക്” എ 

നു ഭഗവാനരുളിചെയ്യിരിക്കയാല്, സര്വതേജോമയനായിട്ടെപ്പോഴ 

മിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെറ തേജസ്സിന്നു' ഒരിക്കല് ക്ഷധയമോ മറെറാരിക്കല് 

വൃദ്ധിയോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. തന്നില് ലയിച്ചിരിക്കുന്ന തേജസ്ത്റിനെ സ്വേ 

ച,യാ പ്രഭവായ രാമന് യഥാകാലം ടു പസ്തുഷ്ുമാക്കു്ന 

വെന്നു മാത്രമേയുള്ളവെന്നു കാണിപ്പാനാണ് ്തജസാപ്രജവല൯ ഇ 

വ് എന്ന് ത ല്പ്രേക്ഷാരൂപമായിക്കാണി്ഛിരിക്കുന്നത്. 

വികൃഷ്യ ചാപം രാമസ്തര രാവണം പ്രതിവിധ്യച 

29. ഹഷയന് വാനരാനികം കാലാന്തക ഇവാബഭൌ 

രാമഃ തൂടരാമനാകട്ടെ, ചാപ്പം വികൃഷ്യ്യ- ചാപത്തെ വിശേഷമായാ 

കഷിച്ചിട്ട് , രാവണം പ്രതിവിധ്യ-രാവണനെ പ്രതിവേധിച്ചിട്ട് , വാ 

നരാനീകംട വാനരസൈസ്പയത്തെം ഹഷയന്-- ന്നോ 

യിട്ട്, കാലാന്തകഃ ഇവം കാലന്, അന്തകന്, ഇവരെപ്പോലെ, ആബ 

ഭൌം ഏററവും ശോഭിച്ചു. 

കരദ്ധംരാമസ്യവദനംദൂഷ്ണ്പാ ശത്രുംപ്രധാവതഃ 

2.9, തതസുഃ സര്വഭൂതാനി ചചാലചവസുനസ്ധരാ; 
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ശര്രംപ്രധാവതഃശത്രുവിനേക്കറിച്ചു ധാവനം ചെയ്യുന്ന, ക്രുദ്ധം രാമ 
4 ി കം 

സൃവദനം-ക്രോധിച്ചിരിക്കുന്ന രാമമുഖത്തെ, ദൃഷവാംദശിച്ചിട്ട് , സര് 

വഭൂതാനി-സകല ഭൂതങ്ങഥം, തതസുഃകതരസിച്ച, വസുന്ധരാം ഭൂമി, ച 

ചാല വട ചലിക്കുകയും ചെയ്യൂ. 

ശത്രവിനെറ നേക്ക പാഞ്ഞടുക്കുന്ന രാമനെറ ക്രോധം നിഠഞ്ഞ 

മുഖത്തെ കണ്ടിട്ടു സകല ഭൂതങ്ങളും ഭയപ്പെട്ട. സര്വസമ്പ അനേ 

യും അന്തഭാഗത്തിലടക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിക്കിളക്കവുമുണ്ടായി. 

രാമം മൂഷ്ട്വാ മഹാരൌദ്ര മുല്പാതാംശ്ചസുദാരുണാന൯ു 

44. തൂസ്താനി സർവഭൂതാനി രാവണം ചാവിശല്ഭയം. 

മഹാരെരദ്രം_ അതിഭയങ്കരനായ, രാമംരാമനേയും, സുദാരുണാന്ട 

അതിക്രൂരങ്ങളായം, ഉല്പാതാന് ചടലുര്ല്ലണങ്ങളേയും, ദൂഷ്ടവാടക 

ണ്ടിട്ട്', സര്വഭൂതാനിടസകല ഭൂതങ്ങളും, തൂസ്ലാനിട ഭയമുള്ള വയായി, 

രാവണം ചംരാവണനെയും, ഭയം ആവിശത് ഭയം ആവേശിച്ചു. 

മഹാഭയത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന രാമനെയും അത്യാപത്തുകളെ സൂ 

ചിപ്പിക്കുന്ന കഠോരമുര്ല്ലക്ഷണങ്ങളേയും കണ്ടിട്ട് സകല ഭൂതങ്ങളും 

പേടിപുണ്ട്. സകല ലോകത്തെയും കരയിക്കുന്ന ഭയങ്കരനായ രാവ 

ണനേയും ഭയം ആവേശിച്ച. 

വിമാനസ്ഥാഭ സുരഗണാട സിദ്ധഗന്ധര്വകിന്നരാഃ 

4-9. ദദുശുഃ സുമഹായുഭ്ധം ലോകസംവര്തകോപമം. 

വിമാനസ്ഥമാഃവിമാനത്തിലിരിക്കുന്ന, സുരഗണാഭടദേവസമൂഹങ്ങളും, 
സിദ്ധഗന്ധര്വകിന്നരാഃടസിദ്ധഗന്ധര്വകിന്നരന്മാരും, ലോകസംവ 
ത്തകോപമംടലോക പ്രലയമെന്നപോലിര്രിക്കുന്ന, സുമഹായുദ്ധം _ഏ 
റവും മഹത്തായ യുദ്ധത്തെ, ദദൃതുഃടദശിച്ച. 

വിമാനത്തില് വന്നിരിക്കുന്ന ദേവസമൂഹങ്ങളും, സിദ്ധന്മാര്, ഗ 
ന്ധര്വന്മാര്, കിന്നരന്മാര്, മുതലായ ദേവയോനിവിശേഷന്മാരും, 
ലോകത്തെ ഒട്ടാകെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രലയത്തിന്നു തുല്യമായ മഹാഭയ 
ക്രരയുദ്ധത്തെ, കണ്ടുകൊണ്ടു നിന്നു. 

ഐന്ദ്രമസ്തുംസമാദായ രാവണസ്യ ശിരോച്ചിനത് 
൧൨ 

40. മൂദ്ധാനോ രാവണസ്ധ്യാഥ ബഹര്വോരുധിരോക്ഷിതാട 
ഗഗനാല്പ്രപതന്തിസ്തു താലാദിവ ഫലാനിഹി 

ഐന്ദ്രം അസ്സം. ഇന്ദ്രസ ിയായ ൭൪ എ ൫? ഇയ്യസംബന്ധിയായ അസ്തരത്തെ, സമാദായ എട്ട 
ടട ന൫റെ ത്തിട്ടു', രാവണസ്യം.രാവണനെറ, ശിരഃ ശിരസ്സിനെ, അച്ഛ്ിനത് 
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ഛേദിച്ചു, രധിരോക്ഷിതാഃ_രക്തം ഒലിക്കുന്ന, രാവണസ്യ ബഹവഭ 
മൂദധാനഃ-രാവണനന്െറ അനേകം ശിരസ്സുകം, താലാത് ഫലാനിഇ 
വടതാലത്തില് നിന്ന് ഫലങ്ങള് ളെന്നപോലെ, ഗഗനാത്_ ആകാശ 
ത്തില്നിന്നു' ം യുപതന്തിസ്മുംപ്രകഷേണ പതിച്ചു. 

രാമന് ഇന്ദ്രാ. ് ലമെടുത്തു തൊടുത്തുവിട്ട്” രാവണനെറ ശീരസ്സ്റിറെ 
മുറിച്ച. രക്തമൊലിച്ചുട കാണ്ടിരിക്കുന്ന രാവണനന്െറ അനേക സറ 
കറം യില് നിന ഫലങ്ങളെന്നപോലെ, ആകാശത്തില് ന്ന് 
ഇടവിടാതെ വീണുകൊണ്ടിരുന്നു. 

രാവണനെറ ശിരസ്സുകമെ രാമ൯ മുറിക്കുന്നതിനേഡ്യം, രണ്ടാമതു 
മുണ്ടാകുന്നതിനേയും കുറിച്ചു വാല്ലീകി:__ 

തതഃ സറ്ഡായ രാമസ്ത ക്ഷൃരമാശിവിഷോപമം 
രാവണസ്ൃശിരഃ കായാച്ചിച്ചേ ദ പരമാസ്ത്രവിത്' 
തച്ഛ്യിന്നം പതിതം ഭൂമൌ ദൃഷ്ണം ലോക്കൈസ്ര്രിഭിസ്തദാ 
തഥൈവസദ്ൃശംചാന്യ ദ്രാവണസ്ധ്യോത്ഥിതംശിരഃ 
തല്ക്ഷിപ്ലംക്ഷിപ്രഹസ്നേന രാഘവേണ മഹാത്മനാ 
ദ്വിതീയംരാവണ ശിരച്ഛിന്നമേവഹി ലക്ഷ്യതേ 
ഛിന്നമാത്രം പി പുനരന്യദലക്ഷയത്: 
റി ശ് ഛിന്നംരാമേണ ലക്ഷ്യതേ 
ഛിദൃതേജായതേചൈവ രാവണസൃ പുനഃ പുനഃ 
രാമേണസമരേരോഷാ ദ്രാക്ഷസസ്യ ദുരാത്മനഭ _.- 
ഏവമേവരണേതസ്യ രാമോലേഭേനഹിക്ഷയം 
ശതമേകോത്തരം ഛിന്നം ശിരസാം തൂലയവര്ചസാം 
നചൈവ രാക്ഷനേന്ദ്രസ്വ ദൃശ്യതേ ജീലിതക്ഷയഭ? 

ഉഗ്രമായ വിഷംപോലെയിരിക്കുന്ന മൂര്ച്ഛുയു ളള ബാണം തൊടു 
ത്തുവിട്ട പരമാസ്ത്രജഞനായ രാമന് രാവണനെറ ശിരസ്സിനെ ശരീര 
ത്തില്നിന്നു മുറിച്ചവിയ ഴ॥. € ഛദിക്കക പ്പെട്ട ആ ശിരസ്സു ധി വീ 
ഴന്നതിനെ മൂന്നു ലോകനിവാസികളും കണ്ടു. തം ലയിരിക്കുന്ന 
മറെറാരു ശിരസ്സുടനെ രാവണന്നുണ്ടായി. കൈവേഗശാലിയായ 
രാമന് അതിനേഷും ഉടനെ മുറിച്ചിട്ട. അങ്ങിനെ രാവണനെറ രണ്ടാം 
മത്തെ ശിരസ്സും മുഠിക്കപ്പട്ടതായിട് ലോകം കണ്ടു. മുറിച്ച ഉടനെത 
ന്നെ മറെറാരു ശരിരസ്സ്ൂ്ടയുയി. യം വപള്ുതുല്യങ്ങളായ ബാണ 
ങ്ങളെയുപയോഗിക്കു രാമന് ഖണ്ഡിച്ചു. ഇങ്ങിനെ പിന്നെയും പി 
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പതിനൊന്നാം സഗ്ലം. 

ന്നെയും ശിരസ്സുത്തവിക്കുന്നു രാമന് മുറിക്കുന്നു. രാമന്നാകട്ടെ കോപമ 

ണനെറെ ലു. ഒ 
ധികരിക്കുന്നു. ദുഷ്ണനായ രാവണനെറ ത്തം രു 

പോലെ ശോഭയോട്ടക്രടിയ തൂറെറാന്നു ശ രസ്സിങ്ങിനെ മുറിക്കപ്പെട്ട. 

റ ജ് ) ശമു 
.. &, നായ രാവണനെറഠറ ജീവതത്തിന്നു ന 

എന്നിട്ടും രാക്ഷസ ക 

ഞ്തിരിക്കുന്നു. ണ്ടായില്ല എന്നു പറഞ 9 

നടിനം നചവൈരാത്രിന്നസസ്ധ്യാ നദിശോപിവാ. 

47. പ്രകാശന്തേ നതദ്പം ദൃശ്ൃതേ തത സംഗരേ 

തതോ രാമോ ബഭ്ൂവാഥ വിസ്മയാവിഷ്ടമാനസഭഃ 

ടിനംപകല്, രാത്രിഃ-രാത്രി, സന്ധ്യാ സന്ധ്യ, ദിശഃകദിക്കുകഠം, ന 

പ്രകാശന്തേടപ്രകാശിക്കുന്നില്ല, തത്ര സംഗരേചആ യുദ്ധത്തില്, പം 

പംം അവരുടെ ആകൃതി, ന ദൃശ്യതേട കാണപ്പെടുന്നില്ല, തതഭ രാമഃ 

അനന്തരം രാമന്, വിന്മുയാവിഷ്ടമാനസഃ ബഭൂവ വിസ്തുയത്താല് ആ 

വേശിക്കപ്പെട്ട മാനസത്തോടുക്രടിയവനായ് ഭവിച്ചു. 

ആ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഠം, പകല്, രാത്രി, സന്ധ്യാ, 

ഭിക്കുകഠം എന്നിവ വേര്തിരിച്ചറിയപ്പെടുവാന് തക്കവിധം പ്രകാശി 

ച്ചില്ല. യുഭ്ധം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാമന്െറയോ രാവണനെഠ 

യൊ സ്വരൂപവും വേര്തിരിച്ചു കാണപ്പെട്ടില്ല. ശരവഷം നിമിത്തം 

ല്ലാം മൂടപ്പെടടുകൊണ്ടുതന്നെ യിരുന്നു. ഇപ്പ്ോം രാമന്െറ മനസ്റ്സില് 

അത്യാശ്മധ്യമുണ്ടായി. 

48. ശതമേകോത്തരം ഛിന്നം ശിരസാം ചൈകവര്ചസാം 
നലൈവു രാവണഃ ശാന്മോ ദൃശ്യതേ ജീവിതക്ഷയാത് 

ഏകവര൪ ചസാംടഒരുപോലെ ശോഭയോടു ക്രടിയ, ശിരസാം ഏകോ 
ത്തരം ശതംടശരസ്സകളുടെ നൂറെറാന്ന്, ഛിന്നംടഛേദിക്കപ്പെട്ടു, രാ 
വണഃടരാവണന്, ജീവിതക്ഷയാത്ടജീപിതത്തിന്െറ ക്ഷയം നിമി 
ത്തം, ശാന്തഭ-ശാന്തനായിട്ടു്, നചദൃശ്യതേടദശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. 

രാമന്നുണ്ടായ ആ ശ്ചയ്യുത്തിനെറ സ്വരൂപത്തെക്കാണിക്കുന്നു:__ 
“ഒരുപോലെ പ്രകാശമുള്ള തആറെറാന്നു ശിരസ്സുകളെ ഞാ൯ മുറിച്ചവീ 

ഴി. എന്നിട്ടും രാവണനെറ ലീപിതത്തിന്നു നാശമുണ്ടായിട്ടില്ല.”? 

ഈ യുദ്ധം ഏഴുദ'വപസം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നു വാല്പീക്ീയ 
ത്തില് കാനുന്ന ഭാഗം: _ 

തല്പ്രവൃ ത്തം മഹല്ലഭദ്ധം തൃമുലം ലോമഹഷാണം 

അന്തരിക്ഷേച ട്രതമ൮ചവ പുനശ്ച ഗിരി മൂദ്ധനി 
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ദേവദാനവയക്ഷാണാം പിശാചോരഗ രക്ഷസാം 
പശ്ചതാം തന്മഹചല്ലൂദ്ധം സപ്ലരാത്രമവത്തത 
നൈവരാത്രിംനദിവസം നമുഹുത്തം നചക്ഷണം 
രാമരാവണയോരയുദ്ധം വിശ്രാമമഗമത്തദാ. 

ഭയങ്കരവും രോമാഞ്ചമുണ്ടാക്കുന്നതുമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ 
യുദ്ധം ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും പര വതശിഖരങ്ങളില്ം വന്നുനില്ല 
ന്ന ദേവന്മാര, ദാനവന്മാര്, യക്ഷന്മാര്, പിശാചുകം, ഉരഗങ്ങറം, ര 
ക്ഷസ്സകഠം, എന്നിവര് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേ, ഏഴുദിവസം രാത്രിയും പ 
കലും ഒരുപ്പ്പോലെ നിലനിന്നു. രാത്രിയിലോ പകലോ, ഒരു മുഹുത്തസ 
മര്യോ, ക്ഷണകാലമോ രാമരാവണയുഭ്ധ ത്തില് വിശ്രാന്തിയുണ്ടായിട്ടി 
ലു. എന്നിങ്ങിനെ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലാവധിയെ വാപ്ലീകി 
പറത്ഞിരിക്കുന്നു. 

പത്മപുരാണത്തിലും അതുപോലെ കാണുന്നു: 

തതോയുദ്ധമഭൂല്ഘോരം രാമരാവണയോര്മഹത് 
സാപ്ലാഹികമഹോരാതൂം ശസ്താസ്കൈരതിഭീഷണം. 

ശസ്ത്രങ്ങഥംകൊണ്ടും അസ്തങ്ങഠംകൊണ്ടും അതിഭയങ്കരമായിരുന്ന 
രാമരാവണയുദ്ധം ഏഴുദിവസം അഹോരാത്ൂരമൊരുപോലെയുണ്ടായി 
രുന്നു. 

29. തതഭസര്വാസ്ര വിദ്ധീരഃ കൌസല്യാനുന്ദവദ്രാനഃ 
അസ്്്േശ്ചബഹുഭിയ്യയക്ത ശിന്തയാമാസരാഘവട 

ം. 
തതഃ - അനന്തരം, സര്വാസ്തരവിത -സര്വാസ്സൂങ്ങളെ യുമറിയുന്ന 

വനും, ധീരഃം.ബുഭ്ധിശാലിയുമായ, കെൌസല്യ്യാനന്ദവദ്ധനഃ-കെൌസ 
ല്യയുടെ പുത്രന്, ബഹുഭിം അസ്സ ഃയുക്തഃ ധടബഹുക്കളായ അസ്ത്ങ്ങ 
ളോടു ക്രടിയവനായിരുന്നിട്ടും, ലിന്തയാമാസംചിന്തിച്ചു. 

സര്വാസ്തങ്ങളെയറിയുന്നവനും, അതിബുഭധിമാനുമായ രാമന് 
ബഹുക്കമായ അസ്തങ്ങറം സ്വാധീനത്തിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടുംകരടെയീപി 

ച്ച. ധം ചിന്ത ചു 

0. യൈയ്യ്േരബാണൈഹതാദൈത്യയാട മഹറസത്വപരാക്രമാഃ 
൮; ഥഃ തഏതേനിഷ്ണുലംയാതാ രാവണസ്ൃനിപാതനേ. 

മഹായസത്വപരാക്ര മാഭംമഹത്തായ ബലത്തോടം പരാക്രമത്തോടുടംക്രു 

ടിയ, ദൈത്യാഃം അസുരന്മാർ, യൈഃയൈഃബാണൈടചയാതൊരു യാ 
തൊരു ബാണങ്ങഠംകൊണ്ട്, ഹതാഃഹനിക്കപ്പെട്ടവരായോ, തേഏ 
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തേംആ ഇവ, രാവണസ്ധ) നിപാതനേംരാവണനെറ വധത്തില്, നി 

റ പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഷ്ലലംയാതാടടഫലമില്ലായ്യയെ പ്രാപിച്ച 

ചിന്താസ്വരൂപത്തെക്കാണിക്കുന്നു. 
അത്യന്തം ശക്തിയും പരാക്രമവുധളുള രാക്ഷസന്മാരെ ഏതേതു 

ബാണങ്ങറംകൊണ്ടു ഞാന് മുമ്പ സംഹരിച്ചുവോ ആ ബാണങ്ങമെ 
ല്ലാം ഇപ്പ്ോോം രാവണവധത്തില് പ്രയോജനമില്ലാത്തവയായ്ക്കീന്നിരി 
ക്കുന്നുവെല്ലൊ. 

അനേകശ്രസ്സുകളെ ഖണ്ഡിച്ചിട്ടും ലീചിതനാശം വരാതിരിക്കു 
ന്ന രാവണനെക്കണ്ടിട്ടു രാമന്നുണ്ടായ ലിന്താവിശേഷത്തെക്കുറച്ച വാ 
ലീക്: __ 

“തതഭസര്വാസ്ത്റവിച്ഛുരഃ കൌസല്യയാനന്ദി വദ്വാനഃ 
വിഷമൈര്ബഹ്ുഭിരയുക്ത ശ്ചിന്തയാമാസ രാഘവട 
മാരീചോ നിഹതോയേന ഖരോയേനച ദൂഷണഭഃ 
വാലീ.ച സമരാമഷീ പിരാധോ ദണ്ഡകേവനേ 
ഇമേതേ സായകാട സര്വേ യുദ്ധേ പ്രത്വയിതാ മമ 
കിന്തു തല്കാരണം യേന രാവനണേ മന്മദതേജസഭ്? 

“അനന്തരം സര്വാസ്ത്രങ്ങളെ അറ്യുന്നവനും കൌസല്യയുട ആ നന്ദത്തെ വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നവനുമായ രാമന് ബഹുവിധ വിഷമങ്ങളോട്ട ക്രടിയവനായിടീപിധം ചിന്തിച്ച. ഏതൊന്നിനാല് മാരീചന് ഹസി പ്പെടവോ, ഫലുതൊന്നിനാല് ഖരനും ദുഷണനും ഹനിക്കപ്പെട്ടുവോം,, യുദ്ധവീരനായ വാലി ഏതൊന്നിനാല് വധിക്കപ്പെട്ടുവോ, ദണ്ഡകവ നത്തില് വിരാധന് ഏതൊന്നിനാല് സം ഹരിക്കപ്പെട്ടവോ, ഈ ബാ ണങ്ങളെല്ലാം ഏതു യുദ്ധത്തിലും പയ്യാപ്ലങ്ങളാണെന്നായിരുന്നു എനെറ വിശ്വാസം. ഇപ്പോറം അവയുടെ ശക്തി രാവണനില് ചഥചി പി റു ി ക്കാതിരിപ്പാന് കാരണമെന്തായിരിക്കും.?? എന്നു രാമന്െറ വിചാര ത്തെ വാല്പീ കി വിശദമാ ക്കിയിരിക്കുന്നു. 
91. ഇതിചിന്താകലേരാമേ സമീപസ്ഥോ വിഭീഷണ 

ഉവാച രാഘവംവാക്യം ബൃഷ്മദത്തവരോഹ്യസൌ 
൭9. വിച്്ിന്നാബാഹവോംഫ്യയസ്യ വിച്ണിന്നാനി ശിരാംസിച ഉ ല്പല്സ്യത്തേ പുനഃ ശീഘ്ര മിത്വാഹ ഭഗവാനുജഃ, രാമേടരാമന്, ഇതിചിന്താകലേട പ്രകാരം ചിന്താകലനായിരിക്ക മ്പോംം, സമീപസ്ഥഃംസമീപത്തില് നില്ലൂന്ന, വിഭിഷണട_ വിഭീഫ 
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ണന്, ന്റ ്ോമമനാട , വാക്യം ഉവാചടവാക്യത്തെപ്പറഞ്ഞും, 

അസൌം ഇവന്, ബ്രഷ്മദ ത്തവരഃ ഹിം ബ്ഹ്മാവിനാല് ദാനം ചെയ്യ 

പ്പെട്ട വരത്തോടു കൂടിയവന് എന്നതു പ്രസിദ്ധം, അസ്യം-ഇവനെറ, 

വിക്കിന്നാട ബാഹവഴ അപിടമുറിക്കപ്പെട്ട ബാഹുക്കളും, വിച്ഛ്ിന്നാനി 
ശരാംസിമുറിക്കപ്പെട്ട ശിരസ്സകളൂം, പുനഃ ശീഘയം-പിന്നെയും വേ 

ഗം, ഉല്ചല്സ്വ്യന്തേംഉത്ഭവിക്കും, ഇതിഭഗവാന്൯ അജഃ ആഹ-എ 
ന്നു” ഭഗവാനായ ബ്രഹ്മാവു പറഞ്ഞു. 

രാമന് ഇപ്രകാരം വിചാരത്താല് പരവശനായിരിക്കുമ്പോം സ 

മീപത്തു നില്ലുന്ന വിഭീഷണന് രാമനോടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: “ഇവ 

ന്നു ബ്രഹ്മാവു വരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഏതുവിധം വരമെന്നു പറയാം. 

ഇവനെറ കൈകളും ശീരസ്സുകളും മുവിക്കപ്പെട്ടാല് ഉടനെ പിന്നെയും 

അവ ഉല്ഭവിക്കുമെന്നു ഭഗവാനായ ബ്രഹ്മദേവന് അരുളിച്ചെയ്യിരി 

ക്കുന്നു.” 

593, നാഭിദേശേമൃതം തസ) കണ്ഡലാകാരസംസ്ഥിതം 

തച്ച്യോഷയാനലാസ്ക്േണ തസ്ൃമൃത്യുസ്ത്തോഭവേത് 

54, പിഭീഷണ വചഃ ശ്രുത്വാ രാമഃ ശീഘപരാകമഃ 

പാവകാസ്ക്റേണ സംയോജ്യ നാഭിം വിവ്യാധരക്ഷസഃ. 

തസ്യ നാഭിദേശേകഅവനെറ നാഭിദേശത്തില്, അമൃുതംടസുധ, കണ്ഡ 

ലാകാരസംസ്ഥിതം-കുണ്ഡലാകൃതിയില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അനലാ 

സ്ന്റേണ-ആന്നേയാസ്ത്രത്താല്, തത് ശോഷയം- അതിനെ ശോഷിപ്പി 

ച്ചാലും, തതഃട അനന്തരം, തസ്യ മൃതുഃഭവേത് -അവനെറ മരണം ഭ 

പിക്കും, വിഭീഷണ വചഃ ശ്രത്വാ-വിഭീഷണനെറ വച്സ്സ്റിനെ ത്രവി 

ചിട്ട, ശീഘപരാക്രമഃ രാമഃ വേഗത്തില് പരാക്രമത്തോടുക്രടിയ രാ 

മന്, പാവകാസ്ന്റേണ സംയോജ്യ-വഹൃസ്തരത്തോടു യോജിപ്പിച്ചിട്ട് 

രക്ഷസഃ നാഭിം-രാക്ഷസനെറ നാഭിയെ, വിവ്യാധംവേധിച്ചു. 

ഇവനെറ നാഭിദേശത്തില് കുണ്ഡലാകൃതിയില്__പാമ്പു' വല 

യംചുഠഠിക്കിടക്കുന്ന രീതിയില്__അമൃതമിരിപ്പണ്ടു. ആന്നേയാസ്ത്രപ്ര 

യോഗത്താല് തയ അമൃതത്തെ ശോഷിപ്പിക്കേണം. എന്നാല് അവന്നു 

മരണം സംഭവിക്കും. അതി വേഗത്തില് പരാക്രമത്തെ പ്രകാശിപ്പ്ിക്കു 

പാന് സമത്ഥനായ രാമന് വിഭീഷണന് പറഞ്ഞതിനെ കേട്ട ഉടനെ 

ആഗ്േധേയാസ്ത്ുത്താല് രാക്ഷസനെറ നാഭിയെ മുറിപ്പെട ത്തി. 

55. അനന്തരംചചിച്ചേ,ദ ശിരാംസിചമഹാബലഭ 

ബാഹുനപിചസംരല്ലലോ രാവണസ്ൃരഘൃത്തമഃ, 
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അനന്തരം പിന്നെ, മഹാബലഭസംരബ്ലഭ രഘൃത്തമഭട അത്യന്തം ബ 

ലവാനും ക്രുഭ്ധനുമായ രഘുത്രേഷ്ഠന്, രാവണസ്ൃടരാവണനെറ, ശിരാം 

സിച ബാഹുൂന്അപിടശരസ്സുകളേയും ബാഫുക്കമേയും, ചിച്ചേദം 

ഛേദിച്ചു 

അതില്പ്പിന്നെ മഹാബലവാനും അതക്രഭ്ധനുമായ രാമ൯ രാ 

വണനെറ ശിരസ്തുകളേയും കൈകളേയും മുറിച്ചു. 

വിഭീഷണന് ആഗ്നേയാസ്ത്രംകൊണ്ടു അമൃതത്തെ ശോഷിപ്പി 

ക്കേണമെന്നു' രാമന്നുപദേശിച്ചുതായ കഥ വാല്പീകിയത്തിലില്ല. മാ 

തലി രാമനോേ ഓാമ്മപ്പെടു ത്തിയതായിട്ടു്' വാല്ലികി പറയുന്നുണ്ട് :__ 

“അഥസംസ്താരയാമറസ രാഘവം മാതലിസ്കദാ 

അജാനന്നിവകിംവീര! ത്വമേവമനുവത്തസേ 

വിസ്ജാസ്ലൈവധായത്വ മസ്തകം പൈതാമഹംപ്രഭോ! 

വിനാശോനിര്മിതോഹ്യസ്യ സ്വയമേവ സ്വയംഭവാ 

ഉ ത്തമാംഗംനചൈതസുയ ഛേത്തവ്യം രാഘവര്ത്വയാ 

നൈഷമൂഭ്ധ് നി പ്രഭോവധ്വ്യോ വധ്യഏവഹിമര്മസു.”? 
അനന്തരം അപ്പോം മാതലി രാമ൭ ന മാമ്മപ്പെടുത്തി. ഹേ 

വീര! അഞങ്ങുന്നറിപില്ലാത്തവനെന്നപോലെ ല് 
രിക്കുന്നു. ഇവനെ വധിപ്പാന് ബൃഷ്മാസ്ത്രത്തെയുപയോഗിച്ചാലും. ഹേ 
പ്രഭോ! ബുഫ്മാസ്ത്ുംകൊണ്ടാണിവനെറ മരണമെന്ന് ബ്രഷ്മാവുതന്നെ 
നിശ്ചയിച്ചിത്ക്കന്ന. ഹേ രാഘവ! അങ്ങുന്നിവന്െറ ശിരസ്സിനെ ഛേ 
ദിക്കേണ്ട. ശിരഛേദം കൊണ്ടല്ല ഇവനന്െറ മരണം. ഇവനന്െറ മര്മ 
ത്തില് ന ഗി എന്നുമുള മാതലിയുടെ വാക്യമനു 
സരിച്ച് ബ്രഹ്മാസ്ത്മുപയോഗിച്ച്' രാമന് രാവണനെ വധി ചവെന്നം 
ണ് നം കി പ 

ള് 
പെതാമഹേന ഹൃദയംഭിതവാ രാമേണരാവണംഃ ലു 

ത എന്നു അഗ്നിപുരാണത്തിലും പറടത്തിരിക്കുന്ന. “ബ്രഹ്മാ 
ത്താല് രാമന് രാവണന്റെറ ഹൃദയം പിളന്നു ഭൂമിയില് വീ യെ 
ന്നത്ഥം. 

90. തതോഷോരാം മഹാശക്തി മാദായ ദശകന്ധരഃ 
വിഭീഷണവധാത്ഥായ ചിക്ഷേപ കേ ക്രാധവിഹ്വചട 

തതഃ 6 ക്രാധവിഹ്വലഃ ശകുന്ധരഃം അനന്തരം കോപപരവശനാഷ 
രാവണ൯ വിഭീഷവ ടനവ്വധാത്്റാ; ടി ക ട് ൭ ച്് ധാത്ഥായഈ ച വിഭിഷ്യ നാറു വലധ്രത്തിന്നായ്യ്കകകോ 



1104. അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുഭ്ധകാണ്ഡം. 

ണ്ടു, ഘോരാംമഹാശക്തിംഭയങ്കരയായ മഹാശക്തിയെ, ചിക്ഷേ 
റടശഷ്ഷേപണം ജു 

തന്െറ മര്മത്തെ രാമനോടു പറഞ്ഞുകൊടുത്ത വിഭീഷണനെറ 
പേരില് ക്രോധം അധികരിച്ചതുകൊണ്ടു കായ്യ്യാകായ്ക്കുവിവേകമില്ലാത്ത 
രാവണന് വിഭീഷണനെ സംഹരിപ്പാന് അതിക്രൂരയായ ശക്തിയെ 
അയച്ചു. 

വിഭീഷണനെ വധിപ്പാ൯ ശക്തിയെ പ്രയോഗിച്ചതായ ഈ ഭാ 
ഗം വാല്ലീകിയത്തില് കാണുകയില്ല. 

27. ചിച്ഛോേ,ദ രാഘപോ ബാണൈസ്താം ശിതെറേറമഭൂഷിതൈട 
ദശഗ്രിവശിരച്ഛേ, ദാത്തദാ തേജോവിനിരഗതം. 

2൭. മാനരൂപോ ബഭൂവാഥ ഛിന്നൈഃ ശീഷൈദയങകകരൈഃ 
ഏകേനമുഖ്യശിരസാ ബാഹുഭ്യാം രാവണോബഭെയ. 

രാഘവടടരാഘവന്, ഹേമഭൂഷിതൈട ശിതെഃ ബാണൈഃ_ സ്വര്ണം 
കൊണ്ടലങ്കരിച്ച മൂര് ഛയുളൂഒ ബാണങ്ങംകൊണ്ട്, താം ചിച്ചേദഅ 
തിനെ ഛേദിച്ച ദശഗ്രിവശിരച്ചേ ദാത്” _രാവണശിരസ്സുകമെ ഛേ 
ടി തദാട അപ്പോം, തേജഃകതേജസ്സ്, വിനിര്ഗതംടതീ 
രെ നിര്ഗമിച്ചും ഛിന്നൈഃ ഭാകകരൈഃ ശീഷൈഃ_ ഛദിക്കപ്പെട്ട ഭയ 

കരരങ്ങളായ ശീഷങ്ങംകൊണ്ട്, അഥമ്മാനരൂപഃ ബഭൂവ- അനന്തരം 
വാടിയ സ്വരൂപത്തോട്ട കൂടിയവനായ് ഭവിച്ച. 

വിഭീഷണനെറ നേക്ക രാവണന് പ്രയോഗിച്ച ആ ശക്തിയെ, 

രാമന്, സ്വര്ണപ്പിടികളുള്ള മുര്ഛയേറിയ ബാണങ്ങംംകൊണ്ടു മുറി 

ച്ച. രാവണനെറ ാ ശിധ്സ്ുകക െയും മുറിച്ചതുകൊണ്ടു രാവണനെറ തേ 

ജസ്സുതോടു ക്രടെയില്ലാതെയായ്. രാമ മുറിച്ച ഭൂമിയില് വീയ്സിയിരി 
ക്കുന്ന ഭയങ്കരങ്ങളായ ആ ശിരസ്സുകളെക്കണ്ട രാവണനെറ സ്വരൂപ 

ത്തിന്നു വാട്ടം തട്ടി. മുഖ്യമായ ഒരു ശിരസ്സും രണ്ടു കൈകളൂംകൊണ്ടു 

മാതൂം രാവണ൯ പ്രകാശിച്ചു. 

രാവണനെറ മറ൨ ശിരസ്സുകളൂം കൈകളും യുഭധാദികാലത്തില് 

മാത്രം കാണപ്പെടും. ഒരു ശിരസ്സും രണ്ടു കൈകളും മാത്രമെ സ്വതേ 

കാണെ പുടുകയുള്ളൂ മുള വെന്നിവിടെ സുചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

59. രാവണസ്ത ണി; 
വവഷരാമംതം ാാമസ്ൂഥാബാണബൈര്വവഷച. 

പുനഴധുദധോവൃണടതൂടപിന്നെ കോപിച്ച രാവണനാകുട്ടെ, നാനാശ 



പതിനൊന്നാം സഗ്ഗം. 1] 

സ്താസ്ത്രവൃഷ്ടിഭി-നാനാലിധത്തിലുള്ളശസ്തരസ്തവൃഷ്തികഥംകൊണ്ടു രാമം 
വവഷംരാമനെ വഷിച്ചു, തഥാരാമഃ - അപ്രകാരം രാമന്, തംചടഅ 

വനേയും, ബാണൈഃ വവഷടബാണങ്ങ൦ം കൊണ്ടു വഷിച്ച. 

അതില് പിന്നെയത്യയന്തം കോപിച്ച രാവണന് ബഹുവിധത്തിലു 
കൂട ശസ്ത്രാസ്തവഷങ്ങംകൊണ്ടു രാമനെ വഷിച്ചു. അപ്പകാരം രാമന് 
രാവണനേയും ബാണങ്ങ൦ംകൊണ്ടു വഷിച്ച. 

00. തതോ യുദ്ധമഭൂല്ഘോരം തൃമുലം രോമഹഷണം 
അഥ സംസ്ലാരയാമാസ മാതലി രാഘവം തദാ 

61. വിസ്തജാസ്ത്ം വധായാസ്വയ ബ്ബാഫ്ച്യം ശീഘ്രം രഘു, ത്തമ! 
വിനാശകാലഭ പ്രഥിതോ യ$ സുരൈഃ സോദ്യയവത്തതേ 

തതഃ അനന്തരം, രോമഹഷണംട രോമാഞ്ചമുണ്ടാക്കുന്നതും, തൃമുലം൭ 
ഇടവിടാതിരിക്കുന്നതും, ഘോരം ഭയങ്കരവുമായ, യുദ്ധം അഭൂത _ യുദ്ധ 
മുണ്ടായി, അഥ തദാ- അനന്തരമപ്പ്യോഠം, മാതലിഃം.മാതലി, രാഘവം 
രാഘവനെ, സംസ്താരയാമാസം സംസ്ലരിപ്പിച്ച, രഘൃയ ത്തമ[ഹേ രഘു 
ശ്രേഷ്ഠ, അസു) വധായംഇവനെഠ വധത്തിന്നായ്യോണ്ട്, ബ്രാ്മ്യം 
അസ്ത്രം ബൃഹ്മാവിനെ സംബംഡ്ധിച്ചതായ അസ്ത്ുത്തെ, ശീഘ്രം പി 
സ്പജ-വേഗം വിട്ടാലും, സുരൈട_ദേവന്മാരാല്, യ വിനാശകാലഃ 
പ്രഥിതഃകയാതൊരു നാശകാലം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, സഭ 
അത്, അല്ല വൃരതതേടഇപ്പ്ോം വത്തിക്കുന്നു. 

അതില്പിന്നെ കാണുന്നവക്മം കേറംക്കന്നവക്കം രോമാഞ്ചത്തെ 
ജനിപ്പിക്കുന്നതും ഇടവിടാതെ യിരിക്കുന്നതുമായ ഭയങ്കരയുദ്ധമുണ്ടായി. 
അനന്തരം, അപ്പോം മാതലി രാമനെ ഓാമ്മ പ്പെടുത്തി. ഹേ രഘുശ്രേ 
റ! ഇവനെ വധിപ്പാന് വേഗം ബുഷ്മാസ്ത്റ ത്തെ പ്രയോഗിച്ചാലും. ദേ 
വന്മാര് ഇവമനന്െറ നാശകാലമായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരം 
ഇപ്പോഠം എത്തിയിരിക്കുന്ന. 

62. ഉത്തമാംഗംനകെ ചതസ്യ്യ ഛേത്തവ്യംരാഘപ[ത്വയാ 
നൈവഗശീര്ഷ്ണിപ്രഭോവഡ്യ്യോ വധ്യഏുവഹിമര്മണി. 

തള രഘുകലോല്പന്ന!, ഏതസ്യ ഇവനെറ, ഉത്തമാംഗം ശ്രഡ്ണ്ു , ത്വയാടഅങ്ങെയാല്, നഛേത്തവ്യംഛേദിക്കപ്പെടടപാന് യോഗ്യമല്ല, പ്രഭോ![ടഹേ പ്രഭവായുക്കളോവേ[, ശീര്യ്റ്റിവധ്യഴന ൂവകം ശിരസ്സില് വധിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യനല്ല, മര്മണി ഏവവധ്യഃ_ മര്മ 
ത്ത്ല്ത്തന്നെ വധക്കപ്പെടടവാന് യോഗ്ധൃയനാകുന്നു, 



1100 അഭ്ധയാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

ഹേ രാമ! നിന്തിരുവടി ഇവനന്െറ ശിരസ്സിനെയല്ല ഖണ്ഡിക്കേ 
ചവ പ 

ഭ്] ട്ടത്. ശ്രരസ്സിനെറ ഖണ്ഡനംകൊങ്ടല്ല, ഇവന്നു മരണമുണ്ടാകുക. 
മര്മത്തില് ബാണം പ്രയോഗിച്ചിപനെ വധിക്കണം. പ്രഭോ! നിന്തു 
രുവടിക്കിതെല്ലാം അറിയാം. ഞാന് ഓമ്മപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നു മാത്രം. 

89 തതഃ സസ്കാരിതോരാമസ്തേന വാക്ഷേനമാതലേഭ 

ജഗ്രാഹസശരംഭീപ്ലം നിശ്വസന്തമിവപേോരഗം. 

തതഃമാതലേടഃട അനന്തരം മാതലിയുടെ, തേനവാക്ഷയേന-ആ 
വാകൃത്താല്, സംസ്താരിതഭരാമഭ-ഓമ്മപ്പെടുത്തപ്പെട്ട രാമന്, ഉരഗം 
ഇവടഉരഗമെന്നപോലെ, നിശ്വസന്തം ടിപ്ലംശരം-നിശ്വസിക്കുന്ന 
തും ജ്വലിക്കുന്നതുമായ ശരത്തെ, ജഗ്രാഹട ഗ്രഹിച്ച. 

അനന്തരം മാതലിയുടെ ആ വാക്യത്താല് ഓാമ്മയുണ്ടായ രാമന് 

സര്പമെന്നപോലെ ഫൃല്കാരം ചെയ്യുന്നതും ഉജ്പലിക്കുന്നതുമായ 

ശരത്തെയെടുത്തു. 

94. യസ്യപാശ്വേതുപവനഃ ഫര്ലേഭാസ്കൂരപാവകൌ 

ശരിരമാകാശമയം ഗൌരവേമേരുമന്ദരൌ 

65. പര്വസ്വപിചവിന്യസ്ലാ ലോകപാലാമഹൌജസഭഃ 

ജാജ്വല്യമാനംവപുഷാ ഭാന്തംഭാസൂരവരചസാ 

00. തമുഗ്രമസ്തംലോകാനാം ഭയനാശനമത്ഭുതം 

അഭിമന്ത്രയതതോരാമസ്തം മഹേഷുംമഹാളജഃ 

67. വേദപ്പോക്തേനവിധിനാ സന്ദധേകാര്മുകേബലീ 

യസ്ച്യംയാതൊന്നിന്െറ, പാശ്വേതു- പാര്വത്തിലാകട്ടെ, പവനടടെ 

വായുദേവനും, ഫലേകമുനമ്പില്, ഭാസ്ത്രരപാവകൌക സുയ്യാഗ്നികളും, 

ശരീരംട ദേഹം, ആകാശമയംം ആകാശസ്വരൂപവും, ഗൌരവേടശഗൌ 

രവത്തില്_ഘനത്തില്, മേരുമന്ദരൌ - മേരുമന്ദരങ്ങളും, പര്വസുഅ 

പിംപര്വങ്ങളിലും, മഹൌജസഭകമഹാ തേജസ്വികളായ, ലോകപാ 

ലാഃംലോകപാലന്മാര്, വിന്യസ്താ-വിന്്യസിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നു, 

വപുഷാംദേഹംകൊണ്ടു, ജാജ്വല്യമാനംട അധികം ജ്വലിക്കുന്നതും, 

ഭാസയരവര്ചസാടസൂയ്യകാന്തികൊണ്ടു, ഭാന്തംടശോഭിക്കുന്നതും, ഉ 

ഗ്രം ഭയങ്കരവും, ലോകാനാം ലോകങ്ങളുടെ, ഭയനാശനംടഭയത്തെ 

നശിപ്പിക്ഷന്നതും, അത്ഭുതം ആശ്ചയ്യുജനകവുമായ, തംഅസ്ത്രംടആ 

അസ്ത്റുത്തെ, അഭിമന്ത്രയ-അഭിമന്ത്രിച്ചിട്ട , തതഭമഹാളജഃം അനന്ത 

രം ആയതങ്ങളായ ഭജങ്ങളോടു ക്രടിയവനം, ബലിടബലവാരുമാ 
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യ, രാമഃകരാമന്, വേദപ്പോക്തേനവിധിനാടവേദത്തില് പറയപ്പെ 

കിരിക്കുന്ന വിധിപ്പകാരം, തംമഹേഷുംട ആ, മഹാബാഞണത്തെ, കാര്മു 

കേക വില്ലില്, സന്ദധെടസന്ധാനംചെയ്യൂു. 

രാമനിപ്പോളെടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്ത്ത'ന്െറ സ്വരൂപത്തെ 

വിവരിക്കുന്നു. യാതൊന്നിനെഠറ പാശ്വഭാഗത്തില് വായുദേവനും, 

മുനമ്പില് സുയയനുമഗ്നിയും വസിക്കുന്നു. അതിന്െറ ശരിരം ആകാശമ 

യം എങ്ങും വ്യ്യാപിക്കുന്നതിന്നു തടസ്ഥമില്ലാതിരിക്കുന്നതെന്നു സാരം. 

മേരുപര് വതത്തിന്നും മന്ദരപര്വതത്തിന്നും തുല്യമായ ഘനമുക്ത് __ 

ആരില് അതു വീഴുന്നുവോ അവനെ ഭൂമിയില് പത്പ്പിക്കവാ൯ കഴിയു 

ന്നതെന്നു സാരം. അതിനെഠ പരര്വങ്ങളില് _ കമ്പുകളില്_മഹാ തേ 

ജസ്വികളായ ഇന്ദ്രാദി ലോക പാലന്മാര് വസിക്കുന്നു. സ്വതേ അത്യ 

ത്തം ജ്വലിക്കുന്ന അതു് സൂയ്യനെപ്പോലെ പ്രകാശമുള്ള താകുന്നു. ലോ 

കങ്ങമെയുപദ്രവിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരെ സംഹരിച്ച് ഭയത്തെ നിശ്ശേഷം 

നശിപ്പിക്കുന്ന അതുഭുതശക്തിയുക്ള ഭയക്രമായ ആആ അസ്തത്തെ രാമ 

നെടുത്തു. അഭിമന്ത്രിച്ചു ആ മഹാസ്ത്രത്തെ ഠീഘബാഫുക്കളോടുക്ൂടിയ 

മഹാ ബലശാലിയായ രാമന് ധനുര്വേദവധിപ്രകാരം വില്ലില് ത്തൊ 

൭ (2൫. 

08. തസ്തിന്൯ സന്ധീയ മാന്ദേതു രാഘവേണ ശരോത്തമേ 

സര്വഭൂതാനിവിത്രേസ ശ്ചചാലച വസുന്ധരാ 

രാഘവേണഷഛരാഘവനാതല്, തസ്തിന ശരോത്തമേടആ ഉത്തമശരം 

സന്ധീയ മാനേതു-സന്ധാനം ലെയ്യപ്പെട്ടപ്പോളാകട്ടെ, സര്പഭൂതാ 
നിടസകല ഭൂതങ്ങളും, വിത്രേസുഭംവിതരസിച്ച, വസുന്ധരാം ഭൂമി, ച 
ചാലചം- ചലിക്കയും ചെയ്തു. 

ര്യ രഘൃത്തമന് ആ ഉത്തമശരത്തെ വില്ലില് തൊടുത്തസമയം സ 
കല ഭൂതങ്ങളും വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടു; ഭൂമി ചലിക്കയുംചെയ. 

കി യു ര; ഈ ഘട്ടത്തില് രാമന്ന ബൂഷ്മാസ്ത്രം ലഭിച്ചതിനെക്കറിച്ചു വാല്ലീകി:__ 
യമസ്യ പ്രഥമം പ്രാദാദഗസ്ോ ഭഗവാധൃഷിട 
ബഷ്മദത്തം സതം ബാണം ജഗ്രാഹ യുധി തദ്വധേ 
ബ്ൃഹ്മണാ നിര്മിതം പൂര്വമിന്ദ്രസ്വാത്ഥേമിതൌജസാ 
ദത്തം സുരപതേഃ പൂര്വം തിലോകജയ കാം ക്ഷിണഃ 

ത് ബ്ൂഹ്മാവ'നാത് ദാനം; പട ബബ നംചെയ്യപ്പെടടതായ യാതൊരസത്തെ ഭഗ വാന് നി ൂ  അഗസ്മരമമഹഷി രാമന്നാല്യം കൊടുത്തുവോ, തരിലോകത്തെ ജയി 



1199 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുഭധകാണ്ഡം 

പ്പാ൯ന ആഗ്രഹിച്ച ഇന്ദ്രന്നു വേണ്ടി അമിതമഹിമയുള്ള ബ്ൂഹ്മദേവ൯ 
യ്യാ ലും ചം റ ത് പണ്ടു നിമ്മിച്ചിന്ദ്രന്നു നല്കിയോ, ആ അസ്ത്ത്തെ 

ദ്ധത്ത ് ിട യയ ല് രാവണനെ വധിപ്പാന് രാമനെടുത്തുപിടിച്ചവെന്നു പഠ 
ഞ്ഞെശേഷം അതിനെ വാല്ലികി] വര്ണിക്കുന്നു: 

നം ി പര്വസ്വപി ചവിമ്പയസ്താ യേ ഭവന്തി മഹാബലാഃ 
ധനദോ വരുണോവജളി പാശഹസ്തസ്തഥാന്തകട 
ജാജ്വല്യമാനം വപുഷാ സുപുംഖം ഹേമഭൂഷിതം 

തേജസാ സര് പഭൂതാനാം കൃതം ഭാസ്രവര്ചസാ? 
ക്ി പ പ് കുബേരന൯, വരുണന്, ഇദ്രര൯, പാശം കയ്യിലേന്തിയിരിക്കുന്ന 

അന്തകന്, മുതലായ മഹാബലശാലികം പര്വസ്ഥാനങ്ങളില് പി 
നൃസിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നു. സ്വരൂപത്താല്ത്തന്നെ അധികം ഉ 
ജ്വലിക്കുന്നതും, സ്വര്ണം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ശോഭനമായ പിടി 
യോടുക്രടിയതും, സര്വഭൂതങ്ങളിലുമിരിക്കുന്ന സമഷ്കിതേജസ്സുകൊണ്ടു 

സൂയ്യനെപ്പ്യോലെ പ്രകാഗിക്കുന്നവിധത്തില് നിര്മിക്കപ്പെട്ടതുമാകുന്നു 
ബൃഷ്മാസ്തം.”” 

69. സ രാവണായ സംഗ്രുദ്ധോ ഭൂശമാനമയയ കാര്മുകം 

ചിക്ഷേപപരമായത്തസ്തുമസ്തും മര്മഘാതിനും 

സംക്രുദധഭ സഃ അത്യന്തം ക്രോധത്തോടുക്രടിയ അവന്, കാര്മുകം൭ 
പി വില്ലിനെ, ഭശം ആനമ്യ- ഏററവും നമിപ്പിച്ചിട്ടു്, പരമായത്തഃ-ഏ 

ററവും ശക്തിയെ ഉപ ഃയോഗിച്ചവനായിട്ടു്', മര്മഘാതിനം തം അ 

സ്രും-മര്മത്തെ പിളക്കന്ന ആ അസ്ത്രതെത, രാവണായടരാവണനെറ 

നേക്ട്, ചിക്ഷേപടക്ഷേപണംചെയ്യു. 

അതികരോധത്തോടുക്രടിയ രാമന് വില്ല കുഴിയെക്കുലച്ചശേഷം 

മര്മത്തെപ്പിളക്കന്ന ആ, അസ്ത്രത്തെ അതിശക്തിയോടുക്രടെ രാവണ 

നെറ നേക്ക വിട്ടു. 

40. സ വജള്ക ഇവ ദുദ്ധഷോ വള്കൂപാണിവിസര്ജിതട 

കൃതാന്ത ഇവ ഘോരാസ്യ്യോ ന്യപതദ്രാവണോരസി. 

വള്കപാണിവിസര്ജിതദടഇന്ദ്രനാല് അയക്കപ്പെട്ട, വള്ൂട ഇവംവള്ൂം 

പോലെ, ഒുദ്മഷഭസഭട തഴുക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാത്തതായ ആ അസ്ത്രം, 

ഘോരാസ്യദട ഭയങ്കരമായ മുഖത്തോടു ക്രടിയ, കൃതാന്തഃ ഇവം അന്തക 

നെന്നപോലെ, രാവണോരസിടരാവണനെറ ഉരസ്സില്, നൃപതത്. 

ി ച. നിപത ച്ച 
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ഇന്ദ്രനയച്ചതായ വജ്കായുധമെനപോലെ ആക്ടം അതിക്രമ] 

ത ക] 

പ്ത്തോടടക്രടിയ അ പ്യാന് കഴിയാത്തതായ ആ ബൃഫ്മാസ്ത്രം ഭയങ്കരമുഖ ട്ര 
ന്തകനെന്നപോലെ രാവണനെറ മാറിടത്തില് ചെന്നുവീണു. 

71. സനിമഗ്നോ മഹാഷോരഃ ശരീരാന്തകരഃ ശരഃ 
ബിഭേദഹൃദയംതൂര്ണം രാവണസു മഹാത്മനഃ 

മഹാഘോരഃടമഹാ ഭയങ്കരവും, ശരീരാന്തകരഃ_ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കു 
ന്നതുമായ, സഃ ശരഃ-ആ ബാണം, നിമഗ്നഃ- ഏററവും തറച്ചുതായിട്ടു്, 
മഹാത്മനഃ രാവണസ്ൃട മഹാത്മാവായ രാവണനെറ, ഹൃദയം ഹൃദ 
യത്തെ, തൂരണം ബിഭേദ-പേഗം പിളന്ന. ) 

ഏതൊരു ശരീരത്തെയും നശിപ്പിക്കുവാന് തക്കവിധം മഹാ ഭയ 
ക്രരവും മാറിടത്തില് ആഴത്തില് തറച്ചതുമായ ആ ബഫ്മാസ്ത്രും മഹാ 
ത്മാവായ രാവണനെറ ഹൃദയത്തെ അതിവേഗത്തില് പിന്ന. 

അസ്തൂപതനത്തെക്കുറിച്ചു വാല്യീകി: __ 
കൃതാന്തഇവ ചാവായ്യ്യോ നയപതദ്രാക്ഷസോചരി 
ബിഭേദഹൃദയംചൈല രാവണസ്യ ദുരാത്മനഃ.”? 

“അന്തകനെന്നപോലെ തടുക്കപ്പെടു വാ൯ കഴിയാത്തതായ ആ 
അസ്തം രാക്ഷസനന്െറ മീതെ വീണു. ദുരാത്മാവായ രാവണനെറ ഹൃദ യത്തെപ്പിളന്നാ?എന്നു പറത്തിരിക്കുന്നു. അഭ്ധ്യാത്മരാമായണകവി രാ വണനെ "മാഹാത്മാവെന്നും? വാല്ലീകി *ദുരാത്മാവെന്നും? വിശേഷി ച്ചിരിക്കുന്നത്, രണ്ടുവിധ ത്തിലുകൂ ദൃഷ്ടികൊണ്ടാണെന്തു ഹിക്കാം. പാ പിയായിരുന്നാലയം സാക്ഷാല് ശ്രീനാരായണനാഷ രാമന്െറ കൈകൊ ണ്ടു' മരണമടഞ്ഞത് ഭാഗ്യമാണെന്നുകൂളട അഭിപ്രായത്തെ അദ്ധ്യാത്മരാ 
മായ ണകത്താവും, ഷ്മകുലജാതനായിട്ടം ബഷ്മാസ്ത്രമേറ൨ മരി പ്ലാന് തക്കവിധം പാപകമ്മം ചെയ്യുവ൯ന് ദുരാത്മാവു തന്നെയെന്നു വാല്പികിയും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കാം. 
2. രാവണസ്ൃഹരന്പ്പാണാന് പിചേശ ധരണീിതലേ 

സശരോ രാവണംഹത്വാ രാമതുൂണീരമാവിശത. 
രാവണസ്ൃടരാവണനെറ പ്രാണങ്ങള്ലെ, ഹരന്൯ഹരിക്കുന്നതായിട്ട്, ധ രണീിതചേ വിവേശ ഭൂതലത്തില് പ്രപേശിച്ച, സഃ ശരഃംആ ബാ ണം, രാവണം ഹത്വാചരാവണം ിച്ചിട്ട് ] 
പു ന ഹനിച്ചിട്ട്; :രമേതുണ്ീരുപ്ു നെറ തൂണ്രത്തെ, ആവിശത പ്രവേശിച്ചു. 

ആ ബാണത്തിന്െറ ശക്തി രാവണനന്െറ പ്പാണങ്ങളെ അപ 
രി ി ച ള് ലം എ 

റ്റ 

ച്ചും, ശമിക്കാത്തെമുക ശാണ്ട ഭൂമിയില് ആഴത്തി ത ച്ചവെഷിലും, 
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രാവണനെ വധിച്ചശേഷം രാമന്െറ ആവനാഴിയില് തന്നെ പ്രപേ 
ശി ച്ച. 

ആ ബാണത്തില് അധിഷ്ഠാനം ചെയ്യിരിക്കുന്ന ദേവതയുടെ തേ 

സ്സ നിമിത്തം പ്രയോക്താവില്ത്തന്നെ ആ ബാണം ചെന്നുചേന്ന 

വെന്നു സാരം. 

അസ്തൂശക്തിയെക്കുറിച്ച്' പദ് മപുരാണത്തില്:- 
€% ) തദസ്ത്രംരാഘവോല്സ്തഷ്ടം രാവണസ്ൃസ്തനാന്തരം 

വിദായ്യധരണീംഭിത്വാ രസാതലതലേഗതം.? 
€% ്ം 1 ടു 
രാമനാല് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ആ അസ്തും രാവണനെറ സ്തനമ 

ദ്ധൃത്തെപ്പിളന്നശേഷം ഭൂമിയേയും ഭേദിച്ച രസാതലത്തില് പ്രവേ 

ശിച്ചു വെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

79. തസ്ൃഹസ്താല്പപാതാത്ു സശരംകാര്മുകം മഹത് 

ഗതാസുര്ഭൂമിവേഗേന രാക്ഷസേന്രോപതത് ഭവി. 
രൂ മ 

തസ്ൃൃഹസ്ലാത് ടഅവനെറ ഹസ്മൃത്തില് നിന്ന്, സശരംടശരത്തോടുക്രു 

ടിയ, മഹത് കാര്മുകംടമഹത്തായ വില്ല്, ആശുപപാതംശീഘം പ 

തിച്ചം ഗതാസഃ രാക്ഷസേന്ദ്രഃ-പ്രാണഹീനനായ രാക്ഷസാധിപ൯, 

ദരമിപേഗേന_ചുഴലിക്കാററിന്െറ വേഗത്തില്, ഭവിഅപതത് ടഭൂമി 

യി ത വ തി ൧ഛിം 

റ ടി 
രാവണനെറ കയ്യില് പിടിച്ചിരുന്ന ബാണെത്തോടുടക്രൂടിയ വില്ല 

ശീഘ്ും കയ്യില്നിന്നു വീണു. പ്രാണന് വേറിട്ട രാവണന് ചുഴലിക്കാ 

ഠന്നപോലെ അതിവേഗത്തില് ചുററിത്തിരിഞ്ഞു ഭൂമിയില് വീണു. 

പ ഗു [ര] [ട] 1]. 

രാവണനെറഠ വീഴ്യെക്കുറിച്ചു വാല്ലികി:__ 

“തസ്ധ്യഹസ്ലോഭ്ധ തം ലാത്ത കാര്മുകംതല്സസായകം ) റ്റു 
പാദ്രശ്ൃതസഹപ്രാണൈര്ഭശ്യമാനസ്യജിവിതാത 

ഗതാസര്ഗതവേഗോസൌ രാക്ഷസേന്ദ്രോഗതഭ്യതിഃ 
ി 2൭ 

പപാതസ്യന്ദനാല്ഭൂമൌ വൃത്രോവളകൂഹതോയഥാ. 

അവന്െറ കയ്യില് ഉയത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ബാണത്തോടുക്രടിയ 

പിച്ച ജീപിതത്തില് നിന്നു വേറിട അവനെറ പ്രാണവായുക്കകോടുക്ര 
ഡ്സ് 

ടെ പതിച്ചു. പ്രാണനും, ചലനവും; പ്രകാശവുമില്ലാതായ്ക്കരീന്ന രാക്ഷ 

സാധിപന് ലജ്കായുധത്താല് ഹനിക്കപ്പെട്ട വൃത്രാസരനെന്നപ്പോലെ 
9 യ ി ലി 

തേരില്നിന്നു ഭൂമിയില് വീണു, എന്നു ശരീരനാശകാലസ്വഭാവത്തെ 

പ്രകൃതാനുസരണം വര്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരീരവ്യാപാരത്തിന്നും പ്രാണ 
ര] 

ലലനത്രിന്ും സൌന്ദ്ൃത്തിന്നും ആസ്ത്റം മീവനാനൈന്നും ശരീര 
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ത്തിന്നു മാത്രമല്ലാതെ ജീവന്നു നാശമില്ലെന്നും ശ്രീ വാല്പീകി ഭംഗിയില് 

ലോകത്തെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

74. തംദ്ൃഷ്ടവാപതിതംഭൂമൌ ഹതശേഷാശ്ചരാക്ഷസാഭ 
ഹതനാഥാഭയത്രസ്സാ മൂദൂവുഃസര്വതോദിശം. 

തം-അവനെ ദ്ദഷ്ടവാടദരിച്ചിട്ട് , ഹതശേഷാഃകഹനിക്കപ്പെട്ടവരെ ഒ 

ദിച്ചുക്ള, രാക്ഷസാഃ രാക്ഷസന്മാര്, ഹതനാഥാഴംഹനിക്കപ്പെട്ട ക 

നോടു ക്രടിയവരും, ഭയത്രസ്താഃ- ഭയ ത്താല് പരവശന്മാരുമായിട്ടു്, സ 

ര്വതോദിശംംസര്വദിക്കുകളിലേക്കും, ദുദൂവുഃ- ഓടി. 

ബ്ഹ്മാസ്രൂമേറ൨ ഭൂമിയില് രാവണന് വീണതിനെ, യുദ്ധത്തില് 

അവശേഷിച്ചിരുന്ന രാക്ഷസന്മാര് കണ്ടു. അവരുടെ നാഥനും ഹനി 

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കേ, അവക്കിനിയെന്താണവലംബമെന്നോത്തുണ്ടായ ഭയ 
ത്താല് യുഭധകളത്തില് നില്പാന് കഴിയാതെ സര്വദിക്കുകളിലേക്കും 
പാഞ്ഞുതടങ്ങി. 

75. ദശഗ്രീവസ്യനിധനം വിജയം രാഘവസ്യച 

ട തതോവിനേദുഃസം ഹൃഷ്ടാഃ വാനരാജിതകാശിനഃ 

76. വദന്തോരാമവിജയം രാവണസ്യച തദ്വധം. 

ത ൫ ട അനന്തരം, ജിതകാശിനഃട ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചവരും, സം ഹൃഷ്ഠാടട 
അതിസനതൂഷ്ഠന്മാരുമായ, വാനരാഃ_വാനരന്മാര്, രാവണസ്ധ്യ-രാവണ 
ന്െറ, തത് വധംട-ആ വധത്തെയും, രാമവിജയംരാമനന്െറ വിജയ 
ത്തെയും, വദന്തഭവിനേമുഃ- പറയുന്നവരായിട്ട് വിനദിച്ച. 

ശരുക്കഞ്ച ജയിച്ചതുകൊണ്ടു വിശേഷമായി പ്രകാശിക്കുന്നവതരും, 
ജയത്താലതിസന്തുഷ്ലന്മാരുമായ വാനരന്മാര്, രാമവിജയത്തേയും രാ 
വണവധത്തേയും ഉച്ചത്തില് പറഞ്ഞു ഘോഷിച്ച. 

7/7. അഥാന്തരിക്ഷേവ്യനദല് സൌമൃസ്തിദശമുന്ദുഭിട 
പപാതപുഷ്ടവൃഷ്ട'ശ്വ സമന്താദ്രാഘവോപരി. 

8. തുഷ് ടുവുര്മുനയസ്സിഭ്ധാ ത്ചാരണാത്ചദിവെരകസ 
അഥാന്തരിക്ഷേനനൃതുഃ സര്വതോപ്ലുരസോമുദാ. 

അഥഅതന്തരിക്ഷേട അനന്തരം അന്തരിക്ഷത്തില്, സെരമ്യടതിദശദുന്ദു 
ഭിഃടമനസ്സിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന ദേവവാല്മം, വ്യനദത് മുഴങ്ങി, രാ 
ഘവോപരിടരാമന്െറ മീതെ, സമന്താത് നാലുഭാഗത്തും, പുഷ്ടവൃഷ്ഠിഃ 
പപാതംപുഷ്യവഷം പതിച്ച. ദിവെൌയകസഃടസ്വര്ഗവാസികളായ, 
മുനയഭടമുനികളും, സിദ്ധാഭച സിദ്ധന്മാരും, വാരണാഃ ചം ചാരണുന്മാ . റ രും തുഷ് ടുവുദടസ്തൃതിച്ച, അഥഅന്തരിക്ഷേകഅനന്തരം ആകാശ 
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൪ റ തജ ത്തില്, സരവതട എല്ലാ ഭാഗത്തിലും, അപ്സൂരസഭം.അപ്ലൃരസ്സകാം, 
മുടാ നഡൃതുടംസന്തോഷത്തോടുക്രടെ നത്തനംചെയ. 

അനന്തരം ആകാശത്തില് ഹൃദയത്തെ ആഡഹ്ല്രാദിപ്പിക്കുന്ന ദേവ 
പ് മുന്ദുഭിനാദം മുഴങ്ങി. ശ്രീരാമനന്െഠറ മീതെ നാലുഭാഗത്തുനിന്നും പുഷ്ുവ 

ി 

ത ഷമുണ്ടായി. സ്വര്ഗവാസികളായ മുനികഠം, സദ്ധന്മാ൪ ചാരണ 
രൂ ന്മാര് മുതലായവര് ശ്രീരാമനെക്കുറിച്ച സ്തൃതിച്ചു. ആകാശത്തില് നാ 

ലുഭാഗത്തും അപ്ലുരസ്സികഠം കളിച്ച. സര ടു 
49. രാവണസ്യച ദേഹോത്ഥം ജ്ലോതിരാദിത്യവല്സ്'പുരത്: 

പ്രവിവേശ രശുത്രേഷ്ഠം ദേവാനാം പശ്യതാം സതാം 
രാവണസ്ൃടരാവണനെറ, ദേഹോത്ഥംംദേഹത്തില്ന്ദിന്നു പുറപ്പെടു 

വം 

രി [ര ആദിത്യവത സ്തൂരത് ജ്യോതിഭടആദിതൃനെപ്പോലെ സ്തൂരിക്കുന്നതായ 
ജ്യോതിസ്റ്റ് , ദേവാനാം പശൃതാം സതാം ദേവന്മാര് നോക്കിക്കൊണ്ടി 
രിക്കേ, രഘുശ്രേഷ്ഠം രാമനെ, പ്രവിവേശംപ്രവേശിച്ചു. 

രാവണനന്െറ ശരീരത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടതും സുയ്യനെപ്പോലെ 
ഉജജ്വലിക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രകാശം ശ്രീരാമനില് ലയിച്ചു. അതു ദേ 
വന്മാര് കണ്ടുകൊണ്ടുതന്നെ നിന്നു. 

76. ദേവാ ഭഈചുരഹോഭാഗ്യം രാവണസൃ മഹാത്മനഃ 
വയംതു സാത്വികാ ദേവാ വിഷ്ക്കോഃ കാരുണ്യഭാജനാട 

77. ഭയമുഃഖാദിഭിര്പ്യ്യാപ്ലാഭ സംസാരേ പരിപര്തിനട 
മഹാത്മനഭ രാവണസ്യട മഹാത്മാവായ രാവണനെറ, ഭാഗ്യം അ 

നു | ഞ്ജ ] ്ി ആ കി ഹോ.--ഭാഗ്യം ആശ്ചയ്യം!, വിഷ്ണ്രോടടവിഷ്ണുവിനെറ, കാരുണ്യഭാജനാടക 
കരുണക്ക്' പാത്രീഭൂതന്മാരും, സാത്വികാടട-സത്വഗുണസമ്പന്നന്മാരും 
ദേവാഃ വയം തൂ-ദേവന്മാരുമായ ഞങ്ങളാകട്ടെ, ഭയദുഃഖാദിഭിഃ 

ക ടി റു പ്യ്യാപ്ലാട-ഭയമുഭഖാദികളാല് വ്യാപിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട്', സംസാരേ. 

സംസാരത്തില്, പരിവര്തിനഭടവസിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നു, ദേവാഃ 

൭൬൭ചു ദേവന്മാര് പഠഞ്ഞു. 

മഹാത്മാവായ ( മൂരാത്മാവെന്നും ചില പുസ്തകങ്ങളില് കാണു 
യ 1 ര 

ന്നുണ്ട് ) രാവണനെറ ഭാഗ്യം ആശ്ചയ്യംതന്നെ. ശ്രീമഹാവിഷ്ണുവിന്െറ 

കാരുണ്യത്തിന്നവകാശി കളും, സത്വഗുണപ്രധാനികളും, ദേവന്മാരുമാ 
[ര] 

യ ഞങ്ങളാകട്ടെ ഭയം, ദുഖം എന്നിവയോടുക്രടിയവരായിട്ട്' സം 

സാരത്തില്ത്തന്നെ കീിടക്കുന്നു?? എന്നു ദേവന്മാര് പറഞ്ഞു. 
അയംതു രാക്ഷസഃ ക്രുരരോ ബ്ര്മഹാതീവ താമസഃ 

78. പരദാരരതോ വിഷ്ണുദ്വേഷി താപസഹിംസക$ 
് പശ്യല്സു സർവഭൂതേഷു രാമമേവ പ്രവിഷ്ണവാന് 
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ബ്രഹ്മഹാട ബ്രാഹ്മണരെ ഹനിക്കുന്നവനും, ക്രൂരഃശ്രൂരകമ്മം ചെയ്യുന്ന 

വനും, പരദാരരതം ടപരന്മാരുടെ ഭായ്യ്യമാരില് ലാ. താപസ 

ഹിംസകടം താപസന്മാരെ ഹിംസിക്കുന്നവനും വിഷ്ണുദ്വേഷിടവിഷ്ണുവി 

നെ ദ്വേഷിക്കുന്നവനും, അതീവ താമസ അത്യന്തം തമോഗുണം 
ബാധിച്ചവനുമായ, അയംതു-ഇവനാകട്ടെ, സർവഭൂതേഷു പശൃയല്സു. 

സകല ഭൂതങ്ങളും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിഭക്ക, രാമം ഏവടരാമനെത്ത 

ന്നെ, പ്രവിഷ്ടവാന് -പ്രവേശിച്ചവ നായി. 

“ബ്രാഹ്മണഹിംസകനും, കൊടും പാപിയും, അന്യന്മാരുടെ ഭാ 

യയമാരില് അത്യാസക്തനും, വിഷ്ണുവ'നെ ദേഷിക്കുന്നവനും, താപസ 
ന്മാരെ ഹിംസിക്കുന്നവനും, അത്യന്തം തമോഗുണപ്രധാനിയുമായ ഇ 
വനാകട്ടെ സര്വ പ്രാണികളും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കവപേ, രാമനെത്ത 
ന്നെ പ്രപേശിച്ചു.”? 

49. ഏവംബ്രുവല്സുദേവേഷു നാരദഃ പ്രാഹസസ്ത്ിതടഃ 
ശ്രണുതാത്രസുരായൂയം ധര്മതത്വ വിചക്ഷണാട 

50. രാവണോരാഘവദ്വേഷാ ദനിശം ഹൃദിഭാവയന് 
ഭൂത്യ്യൈഃ സഹസദാ രാമചരിത്രം ദ്വേഷസംയുതഃ 

51. ശ്രത്വാരാമാത്മനിധനം ഭയാല് സര്വത്രരാഘവം 
പശ്ചന്നനുദിനംസ്വപ്ലേ രാമമേവാനുപശ്യതി. 

32. ക്രോധോപിരാവണസ്യാത്ര ഗുരുബന്ധവധികോഭപതി 
രാമേണനിഹതശ്ചാന്തേ നിര്ധൂതാശേഷകലുഷട 

89. രാമ്സായൂജ്യമേവാപരാപണോ മുക്തബന്ധനദഃ 
ദേവേഷുട ദേവന്മാര്, ഏവംബ്രവല്സുടഇ പ്രകാരം പറയുമ്പോ, 
സസ്ത്രിതഭ നാരദഃടസ്തിതത്തോടുക്രടിയ നാശദന്, പ്രാഹ പറഞ്ഞു, ധ 
മ്മതത്വവിചക്ഷണാ$ സുരാഃ -ധമ്മതത്വത്തെ അറിയുന്നതില് സമത്ഥ 
ന്മാരായ സുരന്മാരേ! യൂയം ശ്രുണത_നിങ്ങറം ശ്രവിക്കുവിന്, രാവണ 
രാവണ൯, രാഘവദ്വേഷാത്-രാഘവനില് ദ്വേഷം ഹേ തുവായിട്ട്, 
ദ്വേഷസംയു തം ദ്േവേഷത്തോടട രൂടിയ വനായിട്ട്, ഭുത്യ്യൈ സഹ ത്യന്മാരോടുക്രടെ, പ രാമചരിതം എപ്പോഴും 
ത്തെ, ഹ്ൃദിഭാവയന്ംഹൃത്തില് ഭാവിക്കുന്നവനും, 
ശ്രത്വാടരാമനില് നിന്ന്” തന്െറ മരണത്തെ 

രാമന്െറ ചരിത്ര 
രാമാത്മനിധനം 

ശ്രവിച്ചിട്ട്, ഭയാത് 
രാഘവംപശൃ൯-എല്ലാ ദിക്കിലും രാഘ 
അനുദിനംകദ।വസന്തോ൨ം, ത്തില്, രാമം ഏവ അനുപശ്യൃതിടരാമ 

യം ഹേതുവായിട്ടു, സർപ 
ൽ ി വനെ കാണുന്നവനായിട്ടു $ സ്വപ്പേംസ്വ 

നെത്തന്നെ നിരന്തരം കാണ 



1204. അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

നു. രാവണസ്യ ക്രോധഃ അപ്പിടരാവണനെറ ക്രോധവും, ഗരുബസഗ്ധ്വ 
ധികട അഭവത് -ഗുരുവിനെക്കാട്ടിലും ബന്ധുക്കളെക്കാട്ടിലും അധിക 
മായ ഭവിച്ച, അന്തേ അവസാനത്തില്, രാമേണനിഹതഃ_രാമനാല് 
നിഹനിക്കപ്പെട്ടവനും, നിര്ധൂതാശേഷകലൃഷ-ഏററവും ദൂരെക്കളയ 
പ്പെട്ട സമസ്പപാപങ്ങളോടു ക്രടിയവനുമാജിട്ട്, മുക്തബന്ധനഃ രാവ 
ണഭം.മോ ചിക്കപ്പെട്ട ബന്ധനത്തോടുക്രടിയ രാവണന്, രാമസായുൂജ്യം 
ഏവ ആപടരാമന്െറ സായൂജ്യത്തെത്തന്നെ പ്രാപിച്ച. 

ദേവന്മാരിപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോം മന്ദഹാസം 
ചെയ്തുകൊണ്ടു നാരദന് പറഞ്ഞു: __ധമ്മതത്വം നന്നായറിയുന്ന ദേവ 

ന്മാരെ! നിങ്ങറം കേഠംക്കുവി൯. രാമനില് ദ്വേഷം ഹേതുവായിട്ട്” രാ 

വണന് തന്െറ ഭൂത്യയന്മാരോടു ക്ൂടെയെല്ലായ്യ്ോഴം രാമചരിത്ൂത്തെത്ത 

ന്നെകേട്ടിട്ട് ഹൃദയത്തില് ചിന്തിക്കുന്നവനും, രാമനില് നിന്നാണ് തനി 

ക്കു മരണമെന്നു കേട്ടതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഭയത്താല് രാമനെത്തന്നെ എല്ലാ 

ദിക്കിലും കണ്ടുകൊണ്ടുമിരുന്നതിനാല് ദിവസന്തോവം സ്വപ്പത്തില് രാ 

മനെത്തന്നെ നിരന്തരം കാണുന്നവനുമായിരുന്നു. രാവണനെറ ക്രോധ 
വും ഗുരുവിനെക്കാളും ബന്ധുക്കമെക്കാളൂം അധികം ഗുണത്തെച്ചെയ്യു 

ന്നതായിരുന്നു. അവസാനത്തില് രാമനാല് വധിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു' 

സകല പാപങ്ങളും നശിച്ചു. പുനര്ജന്മത്തിന്നു കാരണമായ “പുണ്യ 

പാപങ്ങളില് നിന്നു മുക്തനായ രാവണന് രാമസായൂജ്യത്തെത്തന്നെ 
പ്രാപിച്ച. ദ്വേഷസംയുക്തനായിട്ടാണെങ്കിലും രാമചരിത്ൂത്തെ ശ്രവി 

ചുവെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു വേദാന്തത്തില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന 

ആത്മേതത്വത്തിനെറ ശ്രവണത്തെയും, “ഹൃദിഭാവയന്” എന്ന വാ 

ക്യ ത്താല് മനനത്തെയും “അനുദിനം സ്വപ്പെപശ്യതി?” എന്ന വാക്യ 

ത്താല് നിദിധ്യാസനമെരയും “അന്തേരാമേണനിഹതട”” എന്ന വാക്യ 

ത്താല് സാക്ഷാല്കാരത്തേയും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സഗുണരൂപത്തെ 

ക്കറിച്ചാകയാല് വൈകുണ്ണപ്രാച്ഛ।ദപാരാകൈവല്യത്തെയും പ്രാപി 

ക്കമെന്നു സാരം. ല് 

94. പാപിഷ്യ്രോവാ ദുരാത്മാ പരധനപരദാരേഷുസക്കതോ 

യദിസ്യാത് 

നിത്യംസ്നേഹാല് ഭയാദ്ധാ രഘുകുലതിലകം 

ഭറവയന് സംപ്രേതഃ 

ഭൂത്വാത്രദഥധാന്തരാത്മാ ഭവശതജനിതാനേക 

ദോഷൈരവിമുക്തഃ 
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സദ്ധോരാമസ്യവിഷ്ക്കോ സുരവരവിനുതം 

യാതിവൈകണ്ണമാലദ്ധ്യം. 

റ; ചയന്നവനും. ഭുരാത്മാടദുഷിച്ച മ പാപിഷ്ടഭ വാടഅത്ൃന്തം പാപംചെയുന്ന ു ച്ച 

നസോട്ടക്രടിയപനും, പരധനപരദാരേഷു സക്തഃ യദിസ്യ്യാത് പ 
സ് 

രധനങ്ങളിലും, പരഭായ്യുമാരിലും ആസക്തനുമായിരുന്നാലും, നിത്യം 
] ത്് ടി ഹ 

ജട ( ഹതവായമോ, ഭയാതവാംഭയം എപ്പോഴും, സ്നറേഹാത് വാടസ്സ്റേഹം ഹേതു ടോ, 0 

ഹേതുവായിട്ടോ, രഘുകുലതിലകടേരഘുവംശമ്രേഷ്ഠനെ, ഭാവയന 

സംപരേതഃ_ഭാവിക്കുന്നവനായിട്ടു മരിച്ചവന്, ശുദ്ധാന്തരാത്മാഭൂത്വാ. 

ശുദ്ധമായ അന്തഃ കരണമുള്ജള വനായ് ഭവിച്ചിട്ട്, ഭവശതജനിതാനേ 

കദോഷൈഃ വിമുക്ത ജന്മശതങ്ങളില് സംഭവിച്ച അനേക ദോഷ 
ട് നം 

ങ്ങളാല് വിമോചിക്കപ്പെട്ട പനായിട്ടു , രാമസ്യ വിഷ്ക്കോടരാമനായ 

വിഷ്ണുവിന്െറം, സുരവരവിനുതംസുരത്രേഷ്ടന്മാരാല് സ്തൃതിക്കപ്പെടന്ന, 

ആദ്യം വൈകണ്ണം- ആദ്യമായ വൈകണ്ണത്തെ, സല്ലഃ യാതിടഉടനെ 

പ്രാപിക്കുന്നു. 
ഏററവും പാപം ചെയ്യുന്നവനും, കാമക്രോധാദി വൃത്തികളാല് 

ദുഷിച്ചു മനസ്സോടടക്ടടിയവനും, അന്യന്മാരുടെ ധനങ്ങളിലും, ഭായ്യമാ 

രിലും അത്യന്തം ആസക്തനുമായിരുന്നാലും, സ്നേഹം നിമിത്തമോ ഭയം 

നിമിത്തമോ, ശ്രീരാമനെ ഭാവിച്ചുംകൊണ്ടുതന്നെ മരണത്തെ പ്രാപി 

ഭഒന്നവന് അന്തടകരണ പര ശുദ്ധിനിമിത്തം അനേക ജന്മങ്ങളില് 

സംഭവിച്ച പുണ്യപാപങ്ങളില് നിന്നു വേവിട്ടവനായി ഭവിച്ചിട്ടു' ആന 

ന്ദസ്വരൂപനായ ്രീവിഷ്ണുവിനെറ, ദേവത്രേഷ്ഠന്മാരാല് സ്തൃതിക്ക 
പ്പെടുന്നതും ശാശ്വതവുമായ വൈകുണ്ഠലോകത്തെ ഉ ടനെ__ആ, ജന്മ 

ത്തില്ത്തന്നെ__പ്രാപിക്കുന്നു. ഭക്ത'യോഗരഹസ്യയത്തെ ഇവിടെ സ്സ 

ഷ്കമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പാപത്തെ നിശ്രേഷം നശിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവല് സ്വ 

രൂപത്തെ കാമംകെണ്ടോ ദേപഷംകൊണ്ടോ, ആയിരുന്നാലും, നീരന്ത 

രം സ്തൂരിക്കുന്നവക്ക അവസാനത്തില് പരമഗതി സിദ്ധിക്കും. അതു വ 
സ്തൂനിഷ്ഠമായ സ്വഭാവമഹിമയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭകതിര്മു 

ി]റാ രി ് ം കരീ? ട്ഭക്തിരേവ ഗരീയസീ” എന്നിങ്ങിനെ ആ ചായ്യുന്മാർ ഘോഷ്ടി 
ച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ്: ഭക്തിയോഗരഹസ്ൃം. 

ൽ റ ) ടി 95. ഹത്വാ യുഭ്ധോ ദശാസ്യം തരിഭവനവിഷമം 

വാമഹസ്ലേന ചാപം 
ന്യ 

ഭൂമൌ വിഷ്ടല്് തിഷ്ലന്നിതരകരധൃതം 

ര്രാമയനൂു ബാണമേകം 
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ആരക്കോപാന്തനേത* ശരദളിതവപുഃ 
സൂയ്യകോടിപ്രകാശോ 

വീരശ്രീബന്ധുരാംഗസ്രിദശപതിനുതഃ 
പാതുമാം വീരരാമഃ. 

തരിഭവനവിഷമം മൂന്നു ലോകങ്ങംക്കം ജയിപ്പാന് കഴിയാത്തവനാ 
വ, ദശാസ്യംടരാവണനെ, യുദ്ധേ ഹത്വാടയൃദ്ധത്തില് ഹനിച്ചിട്ട്, 

വാമഹസ്നേനടഇടത്തുകൈകൊണ്ട', ചാപംടവില്ലിനെ, ഭൂമൌ ഭൂമി 
യില്, വിഷ്കഭ്യയ തിഷ്ഠന്-ഉറപ്പിച്ചിട്ട്' നില്ക്കുന്നവരും, ഇതരകരധൃ 
തംടഅന്യകരത്തില് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന, ഏകം ബാണംകഒരു ബാണ 
ത്തെ, ഭ്രാമയ൯ക ചുഴറരന്നവനും, ആരക്കതോപാന്തനേതുഭട അത്യ 
ന്ംരക്തവര്ണമായ കടക്കണ്ണുകളോടുകൂടിയവനും, ശരദളിതവപൂട 
ശരത്താല് മുറിപ്പെട്ട വപുസ്റ്റോടുക്രടിയവനും, സൂയ്യകോടിപ്പ 
കാശടടകോടിസൂയ്യനന്െറ പ്രകാശത്തോടുക്രടിയവനും, വീരശ്രീബ 
ന്ധുരാംഗഭ-വീരലക്ഷ്മിയാല് മനോഹരമായ അംഗത്തോടുക്രടിയവനും, 
തിദശപതിനുതഃടദേവശ്രേഷ്ഠന്മാരാല് സ്തൂതിക്കപ്പെടുന്ന വനുമായ, 
വീരരാമടവീരരാമന്, മാം പാതു എന്നെ പാലിക്കട്ടെ. 

മൂന്നു ലോകങ്ങളിലു്ച വരേയ്യം, അതിക്ശേശമനുഭവിപ്പിച്ച രാവ 
ണനെ സംഹരിച്ചുശേഷം ഇടത്തേ തൃക്കയ്യില് പിടിച്ചിരുന്ന കോദ 
ണ്ഡത്തെ ഭൂമിയിലുന്നി അതിന്മേല് ചാഞ്ഞുകൊണ്ടു നില്ലുന്നവനുംം 
വലത്തെ തൃക്കയ്യിലുമ്ള ഒരു ബാണത്തെ, ആ കൈകൊണ്ടു ചുരന്ന 

വനും, രാവണവിഷയകമായുണ്ടായ കോപം തീരെ ശമിച്ചിട്ടില്ലാഞ്ഞ 
തിനാല്, അത്യന്തം തുടുത്ത കടക്കണ്ണുകളോടും, രാവണശരത്താല് മുറി 
പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തിരുമേനിയോടും, കോടി സൂയ്യപ്പഭയോടും, വിരലക്ഷ്കി 

യാല് ആലിംഗനം ചെയ്യപ്പെട്ട മനോഹരാവയ വങ്ങളോടുംക്രടിയം, 
ദേവമ്രേഷ്ഠന്മാരായ ബ്രഹ്മാദികളാല് സ്ത്രിക്കു പ്പെടുന്നവനുമായ വീര 
രാമന് എന്നെ പരിപാലിക്കട്ടെ. 

സര്വ ഭയത്തേയും നശിപ്പിക്കുന്ന രാമധ്യാനമായിട്ടാണീശ്ശോക 
ത്തെ തന്ത്രങ്ങളില് എടുത്ത്രിക്കന്നതു്. 

ഇതി ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാലേ 

യുദ്ധകാണ്ഡേ ( അഥവാ ലങ്കാകാണ്ഡേ) 

ഏകാദശോദ്ധ്യായഃ 
ശ്രുഭം ഭവമക്മു. 



ഓം നമോഭഗവതേ 

ശ്രിരാമചന്ദായ 
4. അര്. റ വ്ന്് 

ഞ്ഞി ഞ്ജ 

] 

ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 
പന്തുണ്ടാം സരഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച. 

1. രാമോവിഭീഷണംദ്ടഷ്ടവാ ഹന്തമന്തം തഥാംഗദം 
ലക്ക്ൂണംകപിരാജംച ജാംബവന്തം തഥാപരാന് 

2. പരിതുഷ്ടേനമനസാ സര്വാനേവാബ്രലീദ്ധചം 
രാമഭടരാമന്, വിഭീഷണംടവിഭീഷണനെയും, ഹനൂമന്തം_ ഹനുമാനെ 
യും, തഥാ അംഗദംടഅച്പക്കരം അംഗദഭനെയ്ും, ലക്ഷണം ലക്ഷ്മണ 
നെയ്യും, കപ്പിരാജംചം ക പിരാജനെയും, ഭാംബവന്തംംജാംബവാ 
നെയും, തഥാ അപരാന്അപ്പകാരം അപരന്മാരെയും, പരിതുഷ്ടേന 
മനസാചപരിതോഷിച്ച മനസ്സോടു കൂടെ, ദഷ്ടപാടദശിച്ചിട്ട്, സര്വാ൯ 
ഏവം-സര്വന്മാരോടും, വചഃ അബ്ബവിത് ടവ ലസ്സിനെ പറഞ്ഞു. 

ശ്രീമഹാദേവന് അരു0ംചെയ്യു. 
വിഭീഷണന്, ഹനുമാന്, അംഗദന്, ലക്ഷ്മണന്, വാനരരാജാ 

വായ സുഗ്രീവ", ജാംബവാന്, ഇതരന്മാര, എന്നിവരെ ശ്രീരാമന് സ 
ന്തോഷിച്ചു നദ്സ്ത്രോടും കാരുബ്ബത്തോടുംക്രടെ നോക്കിയിങ്ങിനെ പ റഞ്ഞു. 

ഭവതാംബാഹുവീയ്യേണ നിഹതോ രാവണോമയാ 
9. കിത്തിഃ സ്ഥാസൃതി വഃ പുണ്യായാവച്ചന്ദ്രദിവാകരൌ 

ഭവതാം ടഭവാന്മാരുടെ, ബാഹുവിയ്യേണം-ബാഫുക്ക മുടെ വീയ്യംകൊ ണ്ടു, മയാടഎന്നാല്, രാവണഭടരാവണന്, നിഹതദകനിഹനിക്ക പ്പെട്ടു, വടം നിങ്ങളുടെ, പുണ്ലാകീത്തിഃ_പാവനയായ കി 
ത് ചന്ദ്രദിവാകരെരം.ചന്ദ്രനും സൂ 
തിചെയ്യും. 

കമ്മാവസാന ത്തില് ഭത്ൃന്മാരെ 
മാമണന്നും അങ്ങി 

ത്തി, യാവ 

യ്യനുമുള്ളതുവരേ, സ്ഥാസ്ൃതിട സ്ഥി. 

സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാവശ ക 4 നെ സന്തുഷ്കന്മാരായ വീരന്മാര് യൂദ്ധാദൃൃവസരഞ്ങ 
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ളില് പ്രാണങ്ങളെ ബലികൊടുത്തും സ്വാമികായ്യത്തെ സാധിപിക്കു 
ലിപി മെന്നുമുള്ള ധമ്മത്തെ ശ്രീരാമന് സ്വപ്രവൃ ത്തികൊണ്ടു്' ലോകത്തെ ധ 

യ രിപ്പിക്കവാന് വേണ്ടി വാനരന്മാരോടു പറയുന്നു:__ 
പുജ്യന്മാരായ നിങ്ങളുടെ ബാഹുപരാക്രമങ്ങളുടെ സഹായത്താല് 

രാവണനെ ഞാന് വധിച്ചു. കേഠക്കുന്നവക്കം ഉച്ചരിക്കുന്നവക്കം പു 
ബ്യൃത്തെ -സല്കമ്മാസക്തിയെ__വര്ഭധിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെകീത്തിം 
സൂയ്യചന്ദ്രന്മാരുള്ളേടത്തോളം കാലം ലോകത്തില് നിലനില്ലും. 

റ് [॥ 

കിത്തയിഷ്യന്തി ഭവതാം കഥാം ത്രൈലോകൃപാവനീം 
4. മയോപ്േതാം കലിഹരാം യാസ്ൃന്തി പരമാംഗതിം. 

ത്രൈലോകൃപാവനീംംതരിലോകത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതും, മയാ ഉ 
പേതാം- എന്നോടു ക്രടിയതും, കലിഹരാംകലിയെ ഹരിക്കുന്നതു 
മായ, ഭവതാം കഥാംടഭവാന്മാരുടെ കഥയെ, കീത്തയിഷ്യന്തി_ കീ 
ത്തിക്കും, പരമാംഗതിം-പരമഗതിയെ, യാസ്യന്തി-യാനം ലെയ്യും. 

മുനുലോകന്വാസികമെയും പരിശ്ുദ്ധന്മാരാക്കുവാ൯ സമത്ഥ 
യും, എന്നോടുകൂടെ ചേന്നിരിക്കുന്നതും, കലിദോഷങ്ങളെ ത്തീക്കന്നതു 
മായ നിങ്ങളുടെ കഥയെ ഭവനവാസികഠം കിത്തിക്കുകയും, തന്നിമി 
ത്തം പരമഗതിയെ പ്രറപിക്കയും ചെയ്തും. 

ഈ ഘട്ടത്തില് ശ്രീവാല്പീകി:__ 

“തതഃ സകാമം സുഗ്രീവമംഗദം സഹൃദം തഥാ 
പ്രീത്യാ പരമയാ യുക്തോ ഹത്വാ രാക്ഷസപുംഗവം 

ജുക്ഷവാനരഗോപുച്്യാംല്ലക്ഷ്ൂണംസവിഭീഷണം 

ഉവാചേദം തദാ സര്വാന് രാഘവോ മധുരം വച 

ഭവതാം ബാഹുവിയ്യേണ വിക്രമേണ ബലേനച 

ഹതോ രാക്ഷസരാജോയം രാവണോ ലോകരാവണഃ 

അത്ൃൃത്ഭൂതമിദം കമ്മഭവതാം കിത്തിവദ്ധനം 

കഥയിഷ്യന്തി പുരുഷായാവല് ഭൂമിര്ധരിഷ്യതി.?” 

ന്ലാക്ഷസാധിപനെ വധിച്ച് പരമസന്തുഷ്ണനായ രാമന് രാവണ 

വധരൂപമായ ആഗ്രഹം സാധിച്ചുതിനാല് കൃതാത്ഥനായിരിക്കുന്ന സു 

ഗ്രിവനേയും സ്റ്റേഹഭാജനമായ അംഗദനേയും, ജക്ഷന്മാര്, വാനര 

ന്മാര്, ഗോപുച്ഛന്മാ൪, എന്ന ഓരോ വിഭാഗങ്ങളില്ുംപ്പെട്ട മററ. വാ 

നരന്മാരെയും, ലക്ഷ്മണനെയും, വിഭീഷണനെയും കാരുണ്യപൂര്വം ക 

ട്രാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു! അവരുടെ മനസ്സിനെ അത്യൃന്തമാനന്ദിപ്പിക്കുന്ന 
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മധുരവാക്ൃത്തെയീവിധം പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളുടെ ബാഹുവിയ്യം, വി 

ക്രമം, ബലം എന്നിവയുടെ സഹായത്താല് ലോകങ്ങമെ കരയിച്ചു 

കൊണ്ടിരുന്ന രാക്ഷസരാജനായ രാവണനെ ഞാന് വധിച്ച. അത്യ 

ത്ുതമായ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ പരിശുഭ്ധകിത്തിയെ 

വഭ്ധിപ്പിക്കും. ഭൂമിയുക്ളേടത്തോമം കാലം ജനങ്ങഴം നിങ്ങളുടെ ഈ 

കമ്മങ്ങളെ കീത്തിക്കും.?? എന്നിങ്ങിനെ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഏതസ്യതിന്നന്തരേ ദൃഷ്ട്വാ രാവണം പതിതം ഭവി 

5, ” മന്ദോദരീമുഖാട സര്വാഃ സ്ര്രിയോ രാവണപാലിതാഃ 

പതിതാ രാവണസ്യാഗ്രേ ശോചന്ത്യഭ പയ്യുദേവയന്൯ 

ഏതസ്തിന് അന്തരേ-ഈയവസരത്തില്, ഭവി പതിതം രാവണം 

ദൃഷ്ട്വാ ഭൂവില് പിണിരിക്കുന്ന രാവണനെ ദശിച്ചിട്ട് , രാവണപാലി 

താഭടരാവണനാല് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന, മന്ദോദരീമഖാഭട മന്ദോദരി മു 

തലായ, സര്വാട സ്ത്രീയഃസകല സ്ത്രീകളും, രാവണസ്യ അഗ്രേ-രാവ 

ണനെറ അഗ്രത്തില്, പതിതാ വിണവരും, ശോചതന്ത്യഃമുടഖിക്കു 

ന്നവരുമായിട്ട്, പയ്യദേവയന്പരിദേവനംചെയ്യു. 
ശ്രീരാമന് വാനരന്മാരോടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അ 

വസരത്തില്, രാവണനെറ പരിപാലനത്തിലിരുന്നവരായ മന്ദോദരി 
മുതലായ സകല സ്ത്രീകളും രാവണന് രാമാസ്ത്രമേറ൨ ഭൂമിയില് വീണു 
കിടക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു്, രാവണനെറ മുന്ഭാഗത്തു വന്നു വീണ്: മുടഖിക്കു 
ന്നവരായിട്ട് കരയുവാന് തുടങ്ങി. 

ശ്രീവാലീകിയത്തില് ആദ്യമായിട്ടു, ജേഷ്ടഭരാതൃവധം കണ്ടു് സ 
ഹിക്കവയ്യാത്ത മുഃഖത്തോടുക്രടെ വന്ന വിഭീഷണനെറദുഃഖത്തെയി 
ങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: 

€ “ഭാതരം തൂഹതം ദൃഷ്ട്വാ രാവണം രാമസായകൈഴഃ 
ശോകവേഗപരീതാത്മാ വിലലാപ വിഭീഷണ? 

രാമബാണങ്ങളാല് സംഹരിക്കപ്പെട്ട ജേഷ്ഠഭ്രാതാവായ രാവണ 
ട്] യ നെക്കണ്ടിട്ടു' മനസ്സിലതിസന്താപത്തോടുക്രടിയ വിഭീഷണന് പലതും 

പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു. 
അപ്പ്യോഠം രാമന്:__ 

€% തതസ്തദ്ധേതുമദ്വാക്യം പരിദൂൃഷ്ലാത്ഥനിശ്ചയട 
രാമഭ ശോകസമാവിഷ്ടം പ്രത്യുവാച വിഭീഷണം? 

അനന്തരം തത്വനിര്ണയത്തോടുടക്രടിയ രാമന് ശോകാകുലനാ 
വ റ; യ വിഭീഷണനോടു കായ്യസാരമടങ്ങിയ ഈ വാക്്ൃത്തെപ്പറഞ്ഞു. 
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“ഇയംഹിപൂര്വനിദ്ദിഷ്ലാഗതിഃ ക്ഷത്രിയശാശ്വതീ 
ക്ഷത്രിയോനിഹതദസംഖ്യേനശോച്യഇതിനിശ്ചയഃ 
തദേവം നിശ്ചയംജ്ഞാത്വാ സത്വമാസ്ഥായപിജവരഃ 
യദിഹാനന്തരംകായ്ക്ും തദിദാനീം വിചിന്തയ.? 

ക്ഷത്രിയന്നു നാശരഹിതയായ ഈ ഗത് പൂര്വത്തില് പഠയ 
പ്പെട്ടതാകുന്നു. അതിനാല് യുദ്ധത്തില് സംഹരിക്കപ്പെട്ട ക്ഷത്രിയനെ 
ക്കുറിച്ചു ദുടഖിപ്പാന് പാടില്ലെന്നാണ്” സിദ്ധാന്തം. അപ്രകാരമുള്ള സി 
ദ്ധാന്തത്തെ അറിഞ്ഞും, ധൈയ്യത്തെ അവലംബിച്ചും ദുഃഖരഹിതനാ 
യിരുന്നാലും. ഇനിയിവിടെ അനന്തരം ചെയ്യേണ്ടതു യാതൊന്നോ ത്തൃ 
കായ്യയത്തെ ആലോചിച്ചാലും” എന്നു പറഞ്ഞു ' സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. 
അതിന്നുശേഷം അന്തഃപുരത്തിലുമമ രാക്ഷ സികളുടെ വരവിനെ വാല്യീ 
കിയിങ്ങിനെ വിവരിക്കുന്നു:__ 

€ “രാവണംനിഹതംദ്ൃഷ്്വാ രാഘവേണമഹാത്മനാ 
അന്തഃപുരാദ്വിനിം രാക്ഷസ്വശോ പ ഷ് ഷരൂ രാക്ഷസ്വശ്ശോകമൂര് ഛിതാഃ 

“മഹാത്മാവായ രാമന് രാവണനെ സംഹരിച്ചുതു കണ്ടിട്ട് ശോ 
കമധികരിച്ച രാക്ഷസികഠം അന്തപുരത്തില് നിന്നു പുറത്തേക്കുവന്നു.? 
എന്നു മാത്രമല്ലാതെ മന്ദോദരിയുടെ വരവിനെക്കുറിച്ചോ വിലാപത്തെ 
ക്കുറിച്ചോ ശ്രീവാല്വീകീയത്തില് ഈ ഘട്ടത്തില് കാണുന്നില്ല. മന്ദോ 
ദരി, രാവണനോട്ട നേരിട്ടു പറയുസ്തായ .ചില സംഗതികളെ യൃദ്ധകാ 

ണ്ഡത്തില് 95 ഠസര്ഗത്തില്നിന്നിവിടെയെടുത്തു കാണിക്കാം: 

“അകസ്താച്ചാഭികാമോസി സീതാംരാക്ഷസപുംഗവ! 

ഐശ്വയ്യുസ്യവിനാശായ ശരീരസ്ൃയമമൈവഹി 
സന്മ്യസ്യാഃപ്രമദാസ്തരല്യാ രൂപേണാഭ്യധികാസ്ത്യാഃ 
അനംഗവശമാപന്നസ്ത്വംതൂ തന്നാവബ്ുധ്യസേ 

നകലേനനരൂപേണ നദാക്ഷിബ്യേനമൈഥിലീ 

മമാധികാവാതുല്യാവാത്വംതു മോഹാന്നബ്ുധ്യസേ 

സാഗ്രംതുസ്തീസഹസ്രം വൈരൂപയൌവനശാലിച 

നതേഭിരുചിതംവീര! കാലേനഹൃതചേതസഭ 
സര്വഥാസര്വ്ഭൂതാനാം നാസ്തിമുതൂരലക്ഷണഭഃ 

തവത്വയംരണേമുത്യൂര്മൈഥിലീകൃതലക്ഷണഃ.”” 

ഹേ രാക്ഷസോത്തമ! കാരണമില്ലാതെതന്നെ സീതയെക്കുറിച്ച 

ഞ്ങുന്നു കാമിക്കുന്നു. ഐശ്വയ്യത്തിന്െറയും ശരിരത്തിനെറയും എന്െറ 
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യും നാശമായിരിക്കും അതിന്െറ ഫലം. ഈ സീതക്കു തൃല്യകളുംം 
സെൌന്മയയംകൊണ്ടധികരിച്ചവരുമായ ഉ ത്തമസ്ത്രീകളിവിടെത്തന്നെയു 
ണ്ട്. മന്മഥാകുലനായ അങ്ങുന്നാവട്ടെ അതറിയുന്നില്ല. കുലംകൊ 

ണ്ടൊ, സെൌനന്ദയ്യംകൊണ്ടൊ, ദാക്ഷിണ്യബംകൌൊണ്ടൊ, വൈദേഹി എ 
ന്നെക്കാഠം മീതെയല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, എനിക്കു തുലയൃക്രടിയല്ല. അങ്ങു 
ന്നാകട്ടെ പരിഭ്രമ ത്തിന്െറ ആധിക്ൃത്താലറിയുന്നില്ല. സൌന്ദയ്യവും 
യൌവനവും തികഞ്ഞു ശോഭിക്കുന്ന ആയിരത്തിലധികം സ്ത്രീകളിചി 
ടരെയുണ്ടു . വിപരിതകാലം അങ്ങയുടെ വിചാരശക്തിയെ അപഹരി 
ച്ചിരിക്കയാല് അങ്ങെക്കവരില് രുലിതോന്നുന്നില്ല. എന്തിനധികം, 
ഏതൊരുവന്നും കാരണംക്രടാതെ മരണമില്ലല്ലൊ. അങ്ങെക്കാവട്ടെ 
വൈദേഹിനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന യുദ്ധമറണ്: മരണകാരണം. ഇങ്ങിനെ 
ബഹുഭംഗിയില് രാവണനോട്ട നേരിട്ടുതന്നെ മന്ദോദരി പറഞ്ഞു വി 
ലപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

6. വിഭീഷണഭശുശോ ചാത്ത ശോകേനമഹതാവൃതഃ 
പതിതോരാവണസ്യാഗ്രേ ബഹുധാപയ്യദേവയത്. 

മഹതാശോകേനവൃതട_മഹത്തായ ദുഃഖത്താല് വ്യാപിക്കപ്പെട്ട, വി 
ഭീഷണം വിഭീഷണന്, രാവണസ്യഅഗ്രേടരാവണന്െറ അഗ്രത്തില്, 
പതിതഃപതിച്ചുവനായിട്ട്, ബഹുധാപയ്യയദേവയത് ബഹുവിധ ത്തില് പരിദേവനം ചെയ. 

അത്യന്തമുഭഖത്തോടു കരടിയ വിഭീഷണന് ഭൂമിയില് പീണുകിടക്കു ന്ന രാവണനെമ മുന്ഭാഗത്തു വന്നുവീണ ബഹുവിധത്തില് പഠഞ്ഞു കൊണ്ടു കരഞ്ഞു. 

7. രാമസ്ത്ലക്ഷൂണംപ്രാഹ ബോധയസ്വപിഭീഷണം 
കരരാതുദ്രാതൃസംസ്ല്്ാരം കിംവിലംബേനമാനദ! 

രാമഃ തുംരാമനാകട്ടെ, ലക്ഷ്മണംപ്രാഹടലക്ഷ്മണനോട്ട പറഞ്ഞു, വി ഭീഷണം ബോധയസ്വടവിഭിഷണനെ ബോധിപ്പിച്ചാലും, ഭരാതൃസം സ്ത്ലാരംകരോതും ദ്രാതാവിന്െം സംസ്കാരത്തെ ചെയ്യട്ടെ, മാനദ! ഹേ കിത്തിപദ്ധന! വിലംബേനകിം-വിലംബംകൊണ്ടെന്തു ഫലം. രാമനാകട്ടെ അപ്പോം ലക്ളൃണന്നേടട പ്രഠരഞ്ഞു:__*്ഹേം സല് കിത്തിയെ വദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷ്മണ! നി വിഭീഷണന്ന്” പരമാത്ഥത ത്വത്തെയുപദേശിച്ച്: ബോധിപ്പിച്ചാലും. വിഭീഷണന് മുഃഖിക്കാതെ 9 ജേഷ്ഠ നെറ സംസ്ത്ാരാഭികമ്മത്തെ നടത്തട്ടെ; എന്തിനായിട്ടു കാലവപി ഒ ബം വരുത്തുന്നു. ? 
$ 



27 അഭദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

വാല്പീകിയത്തില് വിഭീഷണനെ രാമന് നേരിട്ടുതന്നെ സമാധാ 
ിയാലിട്ടില്് പറയുന്നതു്. 

ഏതമസ്തിന്നന്തരേ രാമോ വിഭീഷണ മുവാചഹ 

സംസ്ത്്ലാരഃ ക്രിയതാംഭരാതുഃ സ്ത്രീഗണട പരിസാന്തവ്യതാം.?? 

ഈയവസരത്തില് രാമന് വിഭീഷണനോട്ട പറഞ്ഞു:__“ജ്ഷ്ഠു 
ന്െറ സംസ്ലൃ, പ. നടത്തുക. ഈ സ്ത്രീസമൂഹത്തെ ആശ്വസിപ്പി 
ക്കയും ചെയ്യുക.” 

എന്നുക്ള രാമാങഞെപ്രകാരം:_. 
[ച ചി ടു വിഭീഷണസ്ത്വവിന്ധ്യാദീന് വൃദ്ധാമാത്യാന് ബഫുശ്രതാന് 
ആജ്ഞാപയാമാസതദാ രാജാസല്ക്രിയതാമിതി. 

6 പ വിഭീഷണന് ശാസ്ത്രം നന്നായറിയുന്നവരും വൃദ്ധന്മാരുമായ അ 
വിന്ധ്യാദിമന്ത്രിമാരോടു രാജാവിന്െറ സംസ്താരകമ്മത്തെ നടത്തുവി 

0) നെന്നു കല്ലിക്കയും ചെയ്യു. 

“ഭ്രാതൃദാരാശ്ച താഴ സര്വാഭ സാന്ത്വയിത്വാ സകാലവിത്' 

ചക്രേസസലിലംഭ്രാതുര്ജ്ഞാതിനാം ചാനുപൂര്വശഭഃ?? 
“േജ്ൃഷ്ഠനെറ ഭായ്യ്യമാരും, യുദ്ധഭൂമിയില് വന്നു രാവണപുരോഭാ 

ഗത്തില് വീണു കരയുയന്നവരുമായ ആ സകല സ്ത്രീകളേയും സമയോ 

ചിതം സമാശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷം, വിഭീഷണന് ക്ലൃഷ്ഠടഭാതാവിന്നും 

യുദ്ധത്തില് മരിച്ചപോ യ മറവളൂുഒ ഇഞാതികറഠംക്കും അവരുടെ പ്രായ 

ക്രമത്തെ യി ച്ച് ജലംകൊണ്ടു തര്പണം ചെയ്തു" ഇപ്രകാരം 

പാല്വീകിയത്തില് നിന്നു രാവണപത്തിമാരെ സമാശ്വനിപ്പിച്ചതും വി 

ഭീഷണനാണെനനറിയാവുന്നതാകുന്നു. 

ടൂ, സ്മ്രിയോമന്ദോദരീമുഖ്യാഃ പതിതാ വിലപന്തിച 

നിവാരയതു താഃ സർവാഃ രാക്ഷസീ രാവണപ്രിയാഃ. 

മന്മദോദരീമുഖ്യാട സ്ര്രിയടട മന്ദോദരി മുതലായ സ്മ്രീകഠം, പതിതാഃ വി 

ലപന്തി ചട വീണു കരകയും ചെയ്യുന്നു, രാവണപ്രിയാട താട സർവാ 

തം  വല്ിന്ന ആ സര്വ രാക്ഷസികമളെ, നിവാര 

യതു- നിവാരണം ചെയയ൭ 

രി മുതലായ പം രാവണനെറഠ മുമ്പില് വീണു കര “മുന്ദോദ 

കയും ക വോ ആ സകല രാക്ഷസികളേയും 
ഷു ചു 

പിഭീഷണന് നിവാരണം ലെയ്യട്ടെ. 

9. ഏവമുക്തോഥരാമേണ ലക്ഷ്മുണോഗാല് വിഭിഷണം 

ഉവാചമൃതകോപാന്തേ പതിതം മുതകോപമം. 



പ്ത്തുണ്ടാം സ്ലം. ി 1919 

രാമേണടരാമനാത, ഏവം ഉക്തഃ ലക്ഷ്മൂണഃടഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട 

ലക്ഷ്ൂണന്, അഥംഅനന്തരം, മുതകോപാന്തേടശവത്തിനെറ സമീപ 

ത്തില്, മൃുതകോപമം പതിതം മരിച്ചതൃപോലെ വീണരിക്കുന്ന, വി 

ഭീഷണം അഗാത് ടവിഭീഷണനെ പ്രാപിച്ചു. 

രാമന് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞതുകേട്ട് ലക്ഷ്ൂണ൯ ഉടനെ, ശവശരീര 

സമീപത്തില് ശവത്തിന്നു തുല്യം വീണുകിടക്കുന്ന വിഭീഷണനെ പ്രാ 

10. ശോകേന മഹതാവിഷ്ടം സൌമിത്രിരിദമബ്രവീത് 

യം ശോചസിത്വം ദുഃഖേന കോയം തവ വിഭീഷണ! 

11. ത്വം വാസ്യകതമഃ സ്തൃഷ്ടേഃ പുരേദാനിമതട പരം 

മഹതാ ശോകേനടമഹത്തായ ശോകത്താല്, ആവിഷ്ടംആവേശി 

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനോട്ട്, സെൌമിത്രിഃ ലക്ഷ്മണന്, ഇദം അബ്ൂവിത് 
യി ഇതിനെപ്പറഞ്ഞു, വിഭീഷണ! ട അല്ലയോ വിഭീഷണ, ത്വം-നീം ദുഃ 

ഖേനടദമുഃഖത്തോടുക്രടെ, യംടയാതൊരുവനെക്കറിച്ച്, ശോചസിം: 
മുടഖിക്കുന്നുപോ, അയം-ഇവന് സ്ൃഷ്ടേഃ പുരാസ്ൃഷ്ടിക്കുമുമ്പും, ഇദാ 
നീം ഇപ്പോഴും, അതഃ പരം-ഇനിമേലിലും, തവടകനിണക്ക്, കഴ_-ആ 
രാകുന്നു, ത്വം വാട നീയും, അസ്പൃകതമടഃം.ഇവന്നെങ്ങിനെയു വന്. 

അതിദ്രേശപരവശനായിരിക്കുന്ന വിഭീഷണനോട്ട് ലക്ഷ്ൂണനി 
പ്രകാരം പറഞ്ഞു:__ഹേ വിഭീഷണ! നീയാരെയുദ്ദേശിച്ച ദുഃഖിക്കുന്നു 
വോ ഇവന് ശരീരം ധരിക്കുന്നതിന്നുമമ്പും, ശരീരം ത്തം ഇ 
പ്പോഴും, ഇനിമേലിലും നിണക്കാരാകുന്നു. നീയ്യം ഇവനെസംബന്ധി 
ച്ചുടത്തോമും ഏതുവിധമിരിക്കുന്നവനാകുന്നു? ആത്മാവു” പരിശുദ്ധ 
നും ഇഞാനസ്വരൂപനുമായിരിക്കയാല് ആരോട്ടം ഒന്നിനോടും സംബ 
ന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല. അതു മാത്രമല്ല, സൃഷ്ടിക്കുമുമ്പ്, നിണക്കുമിവന്നും 
തമ്മില് യാതൊ തൊരു സംബന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുപോലെ ഇ 
പ്പോഴും ഇനിമേലി 00 റ പ്പാഴം ഇ ലിലും യാതൊരു സംബന്ധവുമില്ല, ഉണ്ടാകയുമില്ല. 
റ മലി ത്തൃ എടു മുമ്പം മേലിലും സംബന്ധമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് __അതീതകാലത്തിലും ഭാവികാലത്തിലും ലച്ചയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു__മദ്ധ്യകാലത്തിലം വാ 

സൃവമായ വമായ സംബന്ധമില്ല. ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതു് കേവലം ് 
അഭിമാ നത്തില് നിന്നുത്ഭവിച്ചതാണെന്നു സാരം. 

യദഥ്വത്തോയൌഘപതിതാഃ സികതായാന്തിതദ്വശാഃ 
സായുജ്യന്തേ വിയുജ്യന്തേ തഥാ കാലേന ദേഹിനഃ 

12. 



1914. അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധ കാണ്ഡം. 

തോയൌഘപതിതാടജലപ്രവാഹത്തില് വീണിരിക്കുന്ന, സികതാദം 
മണലുകം, തദ്വശാഃഅതിന്നധീനകളായിട്ടു', യദ്വത്' സംയുജ്യന്തെ 
വിയുജ്യന്തേ-ഏതുവിധം ചേരുകയ്യം പിരിയുകയും ചെയ്യുന്നുവോ, 
തഥാ കാലേനടഅപ്രകാരം കാലത്തോടു ചേന്നിരിക്കുന്ന, ദേഹിനട 
ദേഹികളും. 

“സംബന്ധവിശേഷംകൊണ്ടല്ല ഞാന് ദുഃഖിക്കുന്നത്, ജഷ്ഠ 
നെന്നുമുള സംബന്ധത്തില്നിന്നു് വിയോഗം നിമിത്തമുണ്ടായ മുഖം 
സഹിക്കവയ്യാത്തതുകൊണ്ടുമാത്രം ദുഃഖിക്കുന്നു. ? എന്നാണ് പറവാന് 
ഭാവമെങ്കില് അതിന്നുകൂട മ൨പടി പറയാം, കേക്കുക:_ജലപ്രവാ 
ഹമദധ്യത്തിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മണല്ത്തരികഠം പ്രവാഹത്തിന്നെറ ശ 
ക്തിനിമിത്തം ഒന്നോടൊന്നു ചേന സഞ്ചരിക്കുന്നു ചില തരികറം ഒ 

ചിലതു നന്നെ ലഘുക്കമാകയാല് ജലത്തില് ലയിച്ചും പോകുന്നു. അ 

ന്നിച്ചചേന്നു ഘനമുക്കൂ തായ്ക്കുരുമ്പോഠം ജലത്തിന്നടിയിലകപ്പെട്ടം 

പ്പോളുവയുടെ അസ്ധ്യോന്യസംബന്ധവുമില്ലാതാകുന്നു. അതുപോലെ 
കാലശക്തിക്കധീനന്മാരായിരിക്കുന്ന ദേഹികളം അന്വ്യോന്ം ചേരുക 
യും പിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്ഥ ത്തില് ദേഹികഠംക്കു തമ്മില് 
തമ്മില് സംബന്ധമില്ല. കാലവേഗം നിമിത്തം ഉള്ളതുപോലെ തോ 
നുക മാത്രമാകുന്നു. 

19. യഥാധാനാസു വൈധാനാ ഭവന്തിനഭവന്തിച . 
ഏവംഭൂതേഷുഭൂതാനി പ്രേരിതാനിശമായയാ. 

ധാനാസുടബീജങ്ങളില്, ധാനാഃ-ബീജങ്ങഥം, യഥാഭവന്തി നഭവന്തി 
ചട എപ്രകാരം ഭവിക്കയും ഭവിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നുവോ, ഏവം 
അപ്രകാരം, ഈശമായയാടഇരശ്വരശക്തിയാല്, പ്രേരിതാനി ഭൂതാ 
നിഭപ്രേരിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂതങ്ങറം, ഭൂതേഷു ഭവന്തിഇഭവന്തി ചടഭൂതങ്ങ 
ഒില് ഭവിക്കയും ഭവിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ഈ ജന്മത്തില് ഞങ്ങറം ഒരു മാതാവില്നിന്നു ജനിച്ച് ജ്യ 

ഷന് അനുജന് എന്നു ബന്ധത്തോടുക്രടെ ജീവിച്ചം ഇനിമേല് ആ 

ഭാവം കിട്ടുകയില്ലെല്ലോ”” എന്ന വിചാരമാണ്' ദുഃഖകാരണമെങ്കില്, 

അതും വി ചാരശക്തിക്കുറവു കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഭഖമാണെന്നു ദൂഷ്ലാന്ത 

പുരവം ബോധിപ്പിക്കുന്നു:-_യവാദികളായ വിത്തുകളില്നിന്നു മുളച്ചു 

വമളന്നവരുന്ന ചെടികളില് യവാദിബീജങ്ങള്ം ഒന്നോടൊന്നു ചേന്നര 

നില്ലൂന്നു. ചില മണികറം വേഗം മൂത്തു കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതോടുത്ു 
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ടെ അവക്കു തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന സഹവാസവും തീരുന്നു. ചില ചെടി 

കറം ബിജോല്പത്തിക്കു മുമ്പുതന്നെ നശിച്ചുപോകുന്നതിനാല് ആ 

ചെടികഠംക്കു തമ്മിലും ആ ചെടികളുടെ കാരണമായിരുന്ന ബീജങ്ങറം 

ക്ക തമ്മിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ചേച്ചു നശിച്ചുപോകുന്നു. അതുപോലെ 

ഈശ്വ൪ര്ശക്തിയായ മായയാല് പ്രേരിക്കപ്പെടുന്ന ദേഹികഠംക്കു തമ്മി 

ലും ചേച്വയും പിരിവുമുണ്ടാകുന്നു. വില ബീജങ്ങളില്നിന്നു” മറവചി 

ല ബീജങ്ങഠം ഉണ്ടാകുകയും, ചില ബീജങ്ങളില് നിന്നു ബീജങ്ങറംത 

ന്നെ ഉണ്ടാകാതെയും വരുന്നതുപോലെ ചില ഭൂതങ്ങളില് നിന്നു്” മറ൨ 
ചില ഭൂതങ്ങളുണ്ടാകുകയും, മറവ ചില ഭൂതങ്ങളില്നിന്നതൃപോലെ ഉ 
ണ്ടാകാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതിന്നു” ഇവശ്വരമായതന്നെ കാരണം. ബീ 
ജങ്ങറംക്കുതമ്മില് ജന്യജനകഭാവവും ജ്യഷ്ഠകനിഷ്ടഭാവലും നിമിത്ത 
മുള്ള സുഖമുഭഖങ്ങറം ഇല്ലാതിര ക്കുന്നതുപോലെ വിവേകികറംക്കും ത 
ന്നമിത്തമുള്ള സുഖദുഃഡങ്ങളില്ലാതിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു സാരം. 

14. ത്വംലായം വയമസ്പേചതുല്യയാഭ കാലവ ശോല്ഭവാഃ 
ജന്മമൃ്ൂ യദായസ്താത്തദാതസ്മാല് ഭവിഷ്യയതഭ. 

കാലവശോല്ഭവാഭട-കാലാധീനത ഹേതുവായിട്ട്" ഉത്ഭവത്തോടു കൂടി 
യം ത്വംചട നീയും, അയം ല - ഇവനും, വയം ചക നമ്മളും, അന്വയേചട 
അമ്പന്മാരും, തല്യ്യാഭടസമന്മാര്, ുന്മമൃത്യൂ- ജനനവും മരണവും, യദാ 
യസ്താത് _എപ്പോം യാതൊരു കാരണം ഹേതുവായിട്ടോ, തദാത 
സ്ലാത് അപ്പോം ആ കാരണം ഹേതുവായിട്ടു, ഭവിഷ്യതഃകഭവിക്കും. 

മേല്കാണിച്ചു വിധത്തിലുളള സംയോഗവും വിയോഗവും നിണ 
കമം രാവണന്നും മാത്രമുകൂളതല്ല, കാലത്തിന്നധിനമായ ജന്മത്തോടുക്ര 
ട്രിയ നീയം ഇവനും, നമ്മളെല്ലാവരും, ഇതരന്മാരും സംയോഗപി 
യോഗത്തോടുക്രടിയവര് തന്നെ. ഏതൊരു കാലത്തില്, ജന്ദിക്കണ മെന്നും ഏതൊരു കാരണത്താല് മരിക്കേണമെന്നും കാലസ്വരൂപനായ ഈശ്വരനാല് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ ആ കാലത്തില് ജനന വും ആ കാരണത്താല് മരണവും സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടു വീരനായ ടട 

[രി നിന്െറ ജേഷ്ഠഭ്രാതാവ്വ്' ഒരു മനുഷ്യനില് നിന്നു മരണത്തെ 2 യടഞ്ഞു വല്ലയൊ, ഈ ാല ; 
ന്ന 

ല്ലാ, ഈ കാലത്തില് മരിച്ചുപോയെല്ലൊ എന്നി ങ്ങിനെയുമൂട സംഭ്ര മം നണക്കുണ്ടാകുന്നതു യുക്തമല്ല. 
] 

ു ഈശ്വരഃ സര്പഭൂതാനി ഭൂമതെട സ്പജതിഹന്ത്യജഭ 
ആത്മസ്തണ്ലൈരസ്വതന്ര്രേ- രന്നപേര്ഷ്ഷഡ്ലിബ്ബാല്ലവരു 

12. 



19] അഭ്ധയാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

അജ ഇരശ്വരദം ജന്മരഹിതനായ ഇരശ്വരന്ം, അനപേക്ഷഃ അപി 
ഉദ്ദേശ്യത്തോടുക്രടാത്തവനാണെങ്കിലും, ബാലവത്_-ബാലനെനനപോ 
ലെ, ആത്മസ്തഷ്ടൈഃ- ആത്മാവിനാല് സ്തഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയും, അസ്വത 
ത്ത്രൈടകസ്വാതന്ത്ര പൃമില്ലാത്ത വയുമായ, ഭൂതൈഃട ഭൂതങ്ങളെ ക്കൊണ്ട് , 

സര്വഭൂതാനി-സകല ഭൂതങ്ങളെയും, സൃജതിടസൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഹന്തിക 
ഹനിക്കുന്നു. 

ജനനം മരണം എന്നി വികാരങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത നിത്യാനന്ദ 

സ്വരൂപനും സരവശക്തനുമായ ഈശ്വരന്, സൃഷ്ട്യാദികമ്മങ്ങറം 

കൊണ്ടു” യാതൊരു ഫലത്തെയും ഉദ്ദേശിക്കാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ബാ 

ലനെപ്പോലെ തന്നാല് സ്ൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയും, സ്വാതന്ത്രയമില്ലാത്തവയു 

മായ ഭൂതങ്ങളെ ക്കൊണ്ട് ഇതരഭൂതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കു 

കയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ കുറെക്രൂടെ വിവരിക്കാം. തന്നാല് സൃഷ്ടിക്ക 

പ്പെട്ട സ്ത്രീപുരുഷന്മാരായ പ്രാണിക൦ം തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഗ്രാമ്യവ്യവഹാ 

രദ്വാരാ ഈശ്വരന് മറ പ്രാണികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭൂതങ്ങളുടെ അ 
സ്പ്യോന്യസംഘട്ടനദ്വാരാ നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെയാ 

ണെങ്കില് സൃഷ്ടിക്കും സംഹാരത്തിന്നും കാരണം ഭൂതങ്ങഥം തന്നെയാകു 
ന്നു. ഈശ്വരനെ കാരണമായി പറയുന്നതെന്തിനാണെ?ന്നുള്ള ചോദ്യ 

മുണ്ടാകും. അതിന്നു സമാധാനം: ഭൂതങ്ങം സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള വയല്ല. 

ഭൂതങ്ങംക്ക്' തൃണത്തെപ്പയോലും ചലിപ്പിക്കുവാന് കഴികയില്ല. സർവാ 
ന്തരനായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെറ പ്രേരണക്രടാതെ യതൊരു ഭൂതത്തി 

ന്നും യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്താന് കഴികയില്ല. അതിനാല് സ്ത 

ഏഎ്യാദികഠംക്കീശ്വരന് തന്നെ കാരണമെന്നു ധരിക്കേണം. അതുകൊ 

ണ്ടീശ്വരന്നെന്താവശ്യമെന്നൊരു ശങ്ക പിന്നെയുമുണ്ടാകാം. നിത്യാനന്ദ 

സ്വരൂപനും സര്വശക്തനും നിത്ചൃതൃപ്ലനുമായ ഈശ്വരന്നു കാംക്ഷക്ക 

വകാശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്' ഉദ്ദേശമൊന്നു മില്ലാതെ ബാലകനെന്നപോ 

ലെ ഇശ്വരന് സൃഷ്ട്യാദിലീലകഠം നടത്തുന്നുവെന്നു മാത്രം. ബാല 

കന് മണകെറണ്ടോ മറെറാ ഒരു പുരുഷരൂപത്തെയും സ്ത്രീരൂപത്തെ 

യും ആദ്യം. നിര്മിക്കുന്നു. പിന്നെയുമൊരു സ്വരൂപത്തെ നിര്മിച്ചശേ 

ഷം ആദ്യം നിരമിച്ചവരുടെ സന്താനമാണെന്നു ബാലകന് സ്വയ 

മേവ സഭല്ലിക്കുന്നു. കറെ കഴിയുമ്പോഠം ഒരു രൂപംകൊണ്ടു മറെഠാ 

ന്നിനെ ഉടച്ചുകളയുന്നു. കളി മതിയെന്നു തോന്നുമ്പോ: കുട്ടിയെ നി 

൨൨പ്രോകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധം കളിച്ചതിനെ ആവശ്യമെന്താ 
യ്യിരുന്നുമവ്ൃ നു ച്ലിന്ത്രിക്കുന്നപക്ഷം ബാലകസ്വഭാവമതാണെന്നു ളാഭ്ര) 
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മലാതെ മറെറാന്നും ആക്കം പറവാന് കഴികയില്ല. അതുപോലെ സ്പ 

ടിയും ഈശ്വരലീലയെന്നു മാത്രം. 

ദേഹേന ദേഹിനോജിവാല് ദേഹാല് ദേഹോഭിജായതേ 

10. ബീജാദേവയഥാബിജം ദേഹേഭ്യ ഇവശാശ്വതഃ 
ദേഹിദേഹവിഭാഗോയ മവിവേക കൃതഃ പുരാ. 

ദേഹേനംദേഹംകൊണ്ട്', ദേഹിനഃ ജീവാത്'ദേഹാത് ടദേഹിയായിര! 

ക്കുന്ന ജീവനോടുക്രടിയ ദേഹത്തില്നിന്നു, ദേഹഃ-ദേഹംം അഭിജാ 
യ തേ അഭ।ജനിക്കുന്നു- എല്ലാ ദിക്കിലും ജനിക്കുന്നു, ബീജാത് ഏവ.- 

ബിജത്തില് നിന്നുതന്നെ, ബീജം യഥാംബീജമെന്നപോചെ, ദേഹേ 

ഭ്യഃകദേ ഹങ്ങളില് നിന്നു, ശാശ്വത ഇവ-എന്നും നിലനില്ലുന്നതു 
തന്നെ, അയം ദേഹിദേഹവിഭാഗഃ -ഈ ദേഹി ദേഹവിഭാഗം,ം പൂരാ 

ആദ്യം, അവിവേകകൃതഃടഅവിവേകത്താല് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. 
“ജന്മമൃത്യൂയദായസ്ത്രാത് ?? എന്ന പദ്പ്യത്താല്, ദേഹത്തിന്െറ 

ഉല്പത്തിയില് ദേഹിയുടെ ഉല്പത്തി. ദേഹത്തിനെറ നാശത്തില് 
ദേഹിയുടെയും നാശം എന്ന ബോധമുണ്ടാകാതിരിപ്പാനായി ദേഹദേ 
ഹിവിഭാഗത്തെ സ്തൃഷ്ടമാക്കുന്നു. 

ദേഹം, ദേഹി, എന്ന വിഭാഗത്തിന്നു കാരണം ആത്മസ്വരൂപ 
ത്തെ അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ്.. ജീവന്, ശാശ്വതം. ദേഹം നശ്വരം 
എന്ന സംഗതിയെയുറപ്പിക്കുന്നതാണീപദ്യത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാം 
രാംശം. ക 

ദേഹമുത്ഭവിക്കുമ്പോഠറം, അതോടുക്രടെ ജീവനുത്ഭവിക്കുകയോ, 
ദേഹം നശിക്കുമ്പോം ജീവന് നശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ദേഹ 
ത്തോടുള്ള സംബന്ധം നിമിത്തം ജീവന്ന് ദേഹിയെന്നുള്ള പേരുണ്ടാ 
കുന്നു. ജീവനോട്ട ചേപ്പയുള്ള ദേഹത്തില് നിന്നു" അന്പയദേഹങ്ങളു 
ണ്ടാകുന്നു. ഉത്ഭവിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ജീവന്നുമഒതാകുന്നു. മൃുതശരീര 
ത്തില്നിന്നു” മറ൨ ശരീരങ്ങളുണ്ടാകുന്നില്ല. വിത്തില് നിന്ന് വൃക്ഷവും 
ആ വ്ൃക്ഷത്തില് നിന്നു പിന്നെയും വിത്തുമുണ്ടാകുന്നതുപോലെ ദേഹ 
ത്തിന്നും ജീവന്നും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം അനാദിയായിരിക്കുന്നു. രാജ 
ദേഹം, സാധാരണ മനുഷ്യദേഹം, മൃഗദേഹം, എന്നിങ്ങിനെ ദ്ദേഹ 
ത്തെയും ദേഹിയേയും ഭിന്നമായിച്ചെയ്യുന്ന കല്ുന ആത്മസ്വരൂപ 
മത്തെ അന്തഃ കരണത്തില് നിന്ന്” വേര്തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്നതിനെം 
ഫലമായുണ്ടായ്ക്കുരുന്നു. അപ്പോറം എന്െറ ദേഹം, ദേഹംതന്നെ ഞാ 



12] അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

നെന്ന തെററായ ബോധമദിക്കുന്നു. സ്വദേഹത്തില്ത്തന്നെയുണ്ടാകു 
ന്ന മമതാബുഭ്ധിക്കാസ്റ്റദമില്ലെന്നു വരുബോം ദ്രാതാവു മുതലായവരില് 
എനെറതെന്ന ഭാവത്തിന്നെന്തൊരുസ്സറ ദമാണുള്ള തെന്നു ചിന്തിക്കേണ്ട 
താണ്. ജീപ൯ ദേഹങ്ങളെ പ്പോലെ ഉണ്ടാകുകയോ നശിക്കുകയോ 
ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നെന്നുമുള്ള താകുന്നു. ജീവന് ദേഹാഭിമാനപൂര്വം 
ചെയ്യുന്ന ഉല്കൃഷ്ണനികൃഷ്ഠകമ്മങ്ങറംക്കധീ നനായിട്ടു് ഉച്ചനിചശരീര 
ങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായും ഉ പേക്ഷിക്കേണ്ടതായും വരുന്ന സംസാ 
രഭൂമണം അനാദിയും അങ്ഞാനത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമാണെന്നു നി 
ശ്മയിക്കേണ്ടതാണ്. മിത്ഥ്യയായ ദേഹത്തിന്െറ ഉല്പത്തിനാശങ്ങ 
കെക്കുറിച്ചുള ഇഞാനവും മിത്ഥ്യതന്നെ. എത്രകാലംവരെ അണങ്ഞാ 
നം - അവിദ്യ _ മായ _നിലനില്ലുന്നുവോ അത്രകാലം ഈ മിത്ല്യാണ്ഞാ 
നം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന സുഖദമുടഖങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും. ആത്മസ്വരൂപ 
ത്തെ സാക്ഷാത്തായറിയുമ്പോഠം അജ്ഞാനവും തല്കായ്യമായ ദേഹ 
ബോധവും നശിക്കുമെന്നു സാരം. 

1'/. നാനാത്വം ജന്മനാശശ്ചക്ഷയോ വൃദ്ധിഃ ക്രിയാഫലം 
ദ്രഷ് ടടരാഭാന്ത്യതദ്ധര്ന്മാ യഥാഗ്നേദ്ദാരുവിക്രിയാട 

18. തഇമേ ദേഹസംയോഗാ ദാത്മനാഭാര്ന്ത് സല്ഗ്രഹാത് 

നാനാത്വംഭേദം, ജന്മ- ജനനം, നാശഃ ലം ക്ഷയവും, വൃദധിഭവള ചു 

യും, ക്രീിയാഫലം-കമ്മഫലവും, അഗ്നേ അഗ്നിയുടെ സംബന്ധ 

ത്താല്, ദാരുവിക്രിയാഃ യഥാ കാഷ്ട്രവികാരങ്ങളെന്നപ്പോലെ, അത 

ദ്ധമ്മാഭ- അവന്െറ ദൃഷ്ണാവന്െറ_ധമ്മങ്ങളല്ലാതിരിക്കുന്ന, തേഇമേം 

ആ ഇവ, അസല്ഗ്രഹാത്' ദേഹസംയോഗാത്ട മിത്ഥ്യാജ്ഞാനം നി 

മിത്തമുണ്ടായ ദേഹസംയോഗം ഹേതുവായിട്ട്, ദ്രഷ്ടുഭട സാക്ഷിയുടെ 

സംബന്ധം നിമിത്തം, ആഭാന്തിട വിളങ്ങുന്നു. ഥു 

ദേഹാത്മസംയോഗം വാസ്കവത്തിലില്ലാത്തതാണെങ്കില്, നാനാ 

ത്വാദി ജഡധര്മങ്ങഠം എങ്ങിനെ വിളങ്ങുന്നു? ഉള്ള താണെന്നാത്മാവി 

ന്നേങ്ങിനെ തോന്നുന്നുവെന്ന ശങ്കക്കു സമാധാനം:__ദേവന്, മനു 

ഷ്യന്, പക്ഷി, മൃഗം എന്നീ ഭേദങ്ങളും, ജനനം, വളച്ചും നാശം, സു 

ഖദുഃഖരൂപമായ കമ്മഫലം എന്നിവയും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുവാനെത്തു 

കാരണം. ജഡധര്മങ്ങംം എങ്ങിനെ പ്രകാശിക്കുന്നു? ഞാന് ദേവന്, 

ഞാന് മനുഷ്യന്, ഞാന് പുണ്യവാന്, ഞാന് പാപി, എന്നിങ്ങിനെ 

തങ്ങകെക്കുറിച്ചുതന്നെ ഓരോരുത്തക്കം തോന്നുവാനെന്തു കാരണമെ 
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ന്നാല് അഓ്ഞാനാവൃതനായ ജീപന്, ശരീരാദികമെ താനെന്നഭിമാന। 

താവ മിത്ഥ്യാബോധമാണ്' അവയുടെ _- നാനാത്വാദി ജഡധമ്മ 

ങ്ങളുടെ _പ്രകാശത്തിന്നു കാരണം. അവ സാക്ഷിഭൂതനായ ആത്മ 

വിനെറ സംബന്ധം നിമിത്തം വിങ്ങുന്നു. സ്ഥൌല്യം, കാശ്യം, വ 

ക്രത, വത്തുളത മുതലായ യാതൊരു ധമ്മവും അശഗ്നിക്കില്ലാതിരിക്കേ, 

കാഷഫ്ഠങ്ങറംക്കുകൂ ആ ധര്മങ്ങളെ അഗ്നിയില് ആ.രോപിക്കുന്നതൃപോ 

ലെ അന്തഭകരണധമ്മങ്ങളെ ആത്മാവിലാരോപിക്കുന്നു. ദൃശ്യ ത്തിന്നു 

ഒ ധര്മം ദൃഷ്ണാവിന്നുകൂള തായ്ക്കുരികയില്ല, കാഷ്ടരത്തിലിരിക്കുന്ന വളവും 

വട്ടം, കൃശതം സ്ഥലത മുതലായ ധമ്മങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആ 
ഗ്നിയില് ആ ധമ്മങ്ങളില്ലാതിരിക്കുന്നതുപോലെ അന്തഭകരണത്തിലു 
കൂ സുഖലുഃഖാദിവികാരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവില് ആ 
വക വികാരങ്ങളുമില്ലെന്നുമ്ളൂത്' എഏതതയും സുഫ്ഇമാകുന്നു. 

പ്രപാ യഥാ തഥാ നാനാധ്യായതോസല്സദാഗ്രഹാത് 
19. പ്രസപ്ലസ്യാനഹംമാനാത്തദാഭാതിന സംസ്ൃതിഃ 

ജീവതോപി തഥാ തദ്വദ്വിമുക്തസ്വയാനഹം കൃതേട 
20. തസ്താന്മായാമനോമാത്രം ജഹൃഹംമമതാഭൂമം 

പ്രപാടതണ്ണീരപന്തല്, യഥാടയാതൊരുവിധമോം, തഥാടഅച്പകാരം, 
അസത് ട അസത്തായതിനെ, സദാഗ്രഹാത്_സത്തെന്നാ ബലമായി 
ഗ്രഹിക്കുന്നതു ഹേതുവായിട്ട്, നാനാധ്യായതഃ നാനാത്വത്തെ ധ്യാനി 
ക്കുന്നവന്ന് , ഭതിം പ്രകാശിക്കുന്നു, ജീപതഃ അപി പ്രസുപ്ലസ്യജീപ 
ന്നായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ദുഡമായുറങ്ങുന്നവന്ന്, അനഹം മാനാതച 
ഞാനെന്നു മുള അഭിമാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, സംസാരഃ ന ഭാതിസം 
സാരം ശോഭിക്കുന്നില്ല, അനഹം കൃതേഃ_അഹമെന്ന ഭാവത്തോടുക്രു 
ടാതിരിക്കുന്ന, വിമുക്തസ്യ- വിമുക്തന്നും, തഥാ സംസാരഃ ൩ ഭാതി. 
അപ്രകാരം സംസാരം ശോഭിക്കുന്നില്ല. തസ്ത്ാത് അതുകൊണ്ട്, 
യാമനോമാത്രം-മായാമാതൂവും മനോമാത്രവുമായിരിക്കുന്ന, 
ഭ്രമം ടഫ്യുനെറതെന്നുള്ള ദ്രമത്തെ, ജഹി പേക്ഷിച്ചാലും. 

മാ 

മമത്താ 

സംസാരം ഏതില്നിന്നെങ്ങിനെയുണ്ടാകുന്നുഃ ങ്ങിനെ നശി ക്കുമെന്നതിനെ ദൃഷ്ലാന്തപൂര്വം പറയുന്നു:__സംസാരം ഉണ്ടാകുന്നതും ഇല്ലാതാകുന്നതൂം തണ്ണുരപന്തലെന്നപോലെയാണെന്നു പഠയാം. ഡ്യൂ) ്ജിനെയെന്നാല്, രൃത്മില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്ക ന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തില് 
[രി [| വെകമുഒം നിറച്ചുവെച്ച പരുന്നഖക്കു കൊടുപ്പാനും, വന്നു | കുടിപാം 9 ൨ 



] 890 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

നും ജനങ്ങറം തങ്ങിക്രടമ്പോറം ആ തണ്ണീര്പന്തല് സംപൃ൪ണം. 
ജലം കൊടുക്കുന്നവനും; ജലവും, വന്നു കുടിപ്പാന് ജനങ്ങളുമില്ലാതെ 
ആയാല് ഒഴിഞ്ഞ ഒരു കെടിടം മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. ഇതുപോ 
ലെ, ലോകമാകുന്ന കെട്ടിടവും അഹങ്കാരമാകുന്ന പാലകനും രാഗദ്വേ 
ഷ്വാദിവൃത്തിക മാകുന്ന വഴിപോക്കുന്മാരും, വിഷയാനന്ദരൂപമായ ജ 
ലവും ജലത്തെ സംഭരിക്കുന്ന മനസ്സാകുന്ന ജലദാതാവുമുണ്ടായാല് 
സംസാരമുണ്ടായി. ഇവരെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞാല് സംസാരവും ഒഴിഞ്ഞു. ഇ 
തൃ പ്പോലെ വാസ്തവമല്ലാത്തതായ നാനാഭാവത്തെ വാസ്തവമാണെന്നു 
കല്ലിക്കുന്ന അഹംഭാവാദിക മു്ളപ്പോംമാത്രം രാഗദ്വേഷാദി സദഭ്കംല 
മായ സംസാരം വിളങ്ങുന്നു. ലീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായിരുന്നാലം ദൂഡ്ധ 
നിദ്രയിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം അഹമെന്ന ഭാവമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്: 
രാഗാദികറം നിറഞ്ഞ സംസാരം വിളങ്ങുന്നില്ല. സുഖംമാത്രം.__സുഖ 
സ്വരൂപമായ ആത്മാവുമാത്രം__അപ്പോഠം അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 
അതുപോലെത്തന്നെ ആത്മസാക്ഷാല്കാരം നിമിത്തം അഹമെന്ന 
ഭാവത്തില്നിന്നു” വേഠിട്ടിരിക്കുന്ന മുക്തന്നും ഞാനെന്നും എനെറതെ 
നും രൂപത്തില് കാണപ്പെടുന്ന സംസാരമില്ല. അതുകൊണ്ടു്, ഉമുഭത്രി 
നെ ഇല്ലാത്തതുപോലെയും, ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെയും പ്രകാ 
ശിപ്പിക്കുന്ന മായയേയും അതിന്െറ ഉല്ലാസമായ്ക്കരിണമിച്ചിരിക്കുന്ന മ 
നസ്സ്റിനേയും തള്ളിക്കളുഞ്ഞിട്ട് സംസാരത്തില്നിന്നു വിമുക്തനായ്ഭ 
വിച്ചാലം. “ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവന്നു” സകല വിഷയങ്ങളില്നിന്നും 
ദേഹസ്മൂരണയില്നിന്നും വിട്ടിരിപ്പാന് കഴിയാത്തതാകയാല് സംസാര 
ദഃഖത്തിന്െറ ആത്ചന്തികമായ നാശമോ, മുഃഖലേശസ്സുശമെങ്കിലും 
ഇല്ലാത്തതായ നിത്യാനന്ദപ്പാപ്ലിയോ ഉണ്ടാവാനുവകാശമില്ലാത്തതു 
കൊണ്ടു സംസാരത്തെ തീദെ വിട്ടിരിക്കുന്ന ജഞാനിക൦ം ലോകത്തിലു 
ണ്ടാകയില്ല?” എന്നു ശങ്കിക്കുന്നവരുടെ ആ വി.ചാരം തെററാകുന്നു. സ 
ത്തായോ അസത്താഡോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ അത്വന്തമാഗ്രഹി 
ക്കുന്ന ഒരുവന് അവനെത്തന്നെ തീരെ മറന്ന് ആ വിഷയത്തെ സം 
പാദിപ്പാനതിത്രദ്ധാപൂര്വം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതു ലോകത്തില് സാധാരണ 
കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെല്ലൊ. ആ പ്രവൃത്തിയിലുളദ ശ്രദ്ധ, ആ പ്രവൃത്തിനി 
മിത്തമുണ്ടാകാവുന്ന ആപ ത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ല ബോധത്തെ എങ്ങിനെ 
മറച്ചുകളയുന്നുവോ, അതുപ്പോലെത്തന്നെ, അഖണ്ഡാനന്ദസ്വരൂപമാ 
യ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്തായറിയുന്നവനന്െറ ബാഹ്യബോധവും__ 
ശരിരാദി പ്രപഞ്ച ത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടാകാവുന്ന സുഖദുഭഖാദി സകല വി 



പന്ത്രണ്ടാം സഗ്ഗംം . 

കാരങ്ങളും_മറക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങിനെയുമുളഒ വന് ആഹാരാദി ശാരീര 

ലി ലപ്പിടന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെമിലും ആ വക 

വ്യാപാരങ്ങഠം നിമിത്തമുകൂള സുഖമോ ദുഃഖമോ അവനറിയുന്നില്ല. അ 

വന് സ്വരൂപാനന്ദസമുദ്രത്തില് എപ്പോഴും മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. സമുദ്രജ 

ലത്തില് വസിക്കുന്ന മത്സ്യാദിജിവിക൦ം ആ സമുദ്രത്തിന്െറ ഏതു ഭാ 

ഗത്തില് സഞ്ചരിച്ചാലും അവിടെയെല്ലാം ജലമയ മായിരിക്കുന്നതുപോ 

ലെ അഖണ്ഡബ്ബഷ്മാനന്ദസാക്ഷാല്കാരം സിദ്ധിച്ചുവന്൯ ആനന്ദത്തെ 

മാത്രമല്ലാതെ മറെറാന്നിനേയും കാണുന്നില്ല. അവന്െറ ദ്ൂഷ്ണിയില് 

ബ്രഹ്മമൊന്നു മാത്രമല്ലാതെ അന്യയമായിട്ടണു മാതൂവും പ്രകാശിക്കുന്നി 

ലു. ഇങ്ങിനെയുള്ള വരെ ബൃഷ്മന്ഞാനികളെന്നും ജീവന്മുക്തന്മാരെന്നും 

പറയുന്നു. സംസാരസഖദുഃഖാദികളുടെ നിശ്രേഷനാശം ജീവന്മുക്താ 

വസ്ഥയിലെത്തുമ്പോറംമാത്ൂമെ അനുഭവപ്പെടു കയുള്ളവെന്നുറക്കേണം. 

അതിന്നു പ്രമാണം: 

ഭിദ്യതേ ഹൃദയഗ്രന്ഥിശ് ഛിദ്ധന്തേ സര്വസംശയാട 

ക്ഷീയന്തേചാസ്യ കുമ്മാണി തസ്തിന് ദുഷ്ട പരാവരേ 

സ്ഥലമായും സൂക്ഷ്മമായ മിരിക്കുന്ന ഈ ലോകം ഏതൊന്നിനെറ 

ജ്ഞാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു' സത്യമാണെന്നു തോന്നുന്നുവോ, സര്വാധി 
ഷ്ാനമായിരിക്കുന്ന ആ ബഷ്മമാക്ത്കു ന്നെയിരിക്കുന്ന ആത്മസ്വരൂപമാ 

യ് ഭവിച്ചുവന്െറ ഹൃദയ ട്; ഭാവത്തിന്നു കാരണമായിരു 
ന്ന അങഞഞാനം നശിക്കുന്നു. ഇര കാണപ്പെടുന്ന ശരീരം, ഇന്ദ്രിയ 
ങ്ങറം, മനസ്സ് , ബൃഭധി എന്നിവയല്ലാതെ ബ്രഹ്മമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന 
മറെറാരു വസ്തരവുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കില് ത്തന്നെ അതിനെ കാങബ്ാന് കഴി 
യുമോ ്ന്നിങ്ങിട്ന ബഹുവിധത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സര്വ സംശയങ്ങ 

ലൂം തീരുന്നു. പുണ്യപാപരൂപമായ അവനെറ സരവകമ്മങ്ങളും ക്ഷ 
യിക്കുന്ന. അവന് ആ ത്മസ്വരൂ 
സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സുഷുഫ്തലിവജജാഗ്രതി യോനുപശ്യൃയതി 
സ്വയംച പശ്യന്നപിവാദ്വയത്വതഃ 

പനാഷ്ക്ുന്നെയിരിക്കുന്നു. എന്നു ശ്രുതി 

തഥാപി കുര്വന്നപി നിഷ് ക്രിയശ്ചയഃ 
സ ആത്മവിന്നാപ) ഇതിഹ നിശ്ചയഃ 

സുഫുപ് തൃവസ്ഥയിലെന്നപോലെ, ജാഗ്രദ, വസ്ഥയിലും 
രുവ൯തന്നെമാത്രമല്ലാതെ അന്യമായതൊന്നിനേയും 
യോ? എന്തുകൊണ്ടു കാണുന്നില്ലെന്നാല്, 

ഴി] 

യാതോ 

കാണുന്നില്ലെ 

താ൯ ഏകന് മാത്രമല്ലാതെ 



1898 അഭ്ധ്യഠത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

അസ്പമായ സത്യവസ്ത്രവില്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ. ശരീരേന്ദ്രിയാദികഠം പ്രവൃത്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും; യാതൊരുപന് ഒന്നും പ്രവൃത്തിക്കാത്തവനാ ക ന്നെയിരിക്കുന്നുവോ അവനാണാത്മാവിനെയറിഞ്ഞവന്. ഈ നില യെത്താ ൬) മ്തവന്൯ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞവനല്ലെന്നാണ് ശ്രുതി സി 
ഭ്ധാന്തം. 

20. രാമഭദ്രേഭഗവതി മനോദേഹ്യാത്മനീശ്വരേ 
സരവ്ഭൂതാത്മനിപരേ മായാമാനുഷരൂപിണി. 

ഭഗവതി ഐശ്വയുസ്വരൂപനും, ആത്മനിട പരമാത്മാവും, സര്വഭ്ൂ 
താത്മനിടസര്വഭൂതസ്വരൂപനും, ഈശ്വരേടനിയന്താവും, പരേടസ൪ 
വത്തില്നിന്നും വിട്ടിരിക്കുന്നവനും, മായാമാനുഷരൂപിണി_ മായയെ 

ടി [മി അംഗീകരിച്ചിട്ടു മനുഷ്യയരൂപനുമായിരിക്കുന്ന, രാമഭദ്രേ-രാമഭദ്രനില്, 
മനഭദേഹിം മനസ്സിനെ അപ്പിച്ചാലും. 

മേല് പ്രസ്താവിച്ചതായ ജീപന്മുക്താവസ്ഥ സര്്ധിപ്പാന്൯ ചെയ്യേ 
ണ്ടതെന്താണെന്നുപദേശിക്കുന്നു:_ അചിന്യ്യൈശ്വയ്യസ്വരൂപനും, പര 
മാത്മാവും, സര്വനിയന്താവും, സര്വഭൂതസ്വരൂപനും, എല്ലാററില് 
നിന്നും വേറിട്ടിരിക്കുന്നവനും, സ്വേച്ഛയാ മായയെ അംഗീകരിച്ചിട്ട് 
ലോകാനുഗ്രഹത്തിന്നായി മനുഷ്യരൂപത്തെ സ്വീകരിച്ചിര്ക്കുന്നവനു 
മായ, ത്രീരാമഭ ദ്രനില് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചാലും. 

അവ്യക്തമായ ബ്രഹ്മം, ധ്യ്യാനത്തിന്നു വിഷയമല്ലാത്തതിനാല്, 
ലോകത്തെയയഗ്രഹിപ്പാന് മായാമാനുഷനായ വതരിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീ 
രാമനില് നരന്തരം മനസ്സറപ്പിക്കന്നവന്നു” ബ്രഹ്മസാക്ഷാല് കാരവും, 
തദ്വാരാ ജീവന്മുക്താവസ്ഥയും, അന്തേ, കൈവല്യവും സിദ്ധിക്കുമെന്ന 
ഭിപ്രായം. 

21. ബാഫ്യയേന്രിയാത്മഥസംബന്ധാല് ത്യാജയിത്വാ മനഃ ശനൈഃ 
തത്രദോഷാന്൯ ദശയിത്വാ രാമാനന്ദേ നിയോജയ. 

ബാഹ്പയന്ദ്രിയാത്ഥസം ബന്ധാത്ബാഹ്ൃങ്ങളായ ഇന്ര്രിയാത്ഥങ്ങളു 
ടെ സംബന്ധത്തില് നിന്ന്, മനഭടമനസ്സ്റിനെ, ശനൈഃ ത്യാജയി 
ത്വാടമെല്ലെ, മെല്ലെ തൃജിപ്പിച്ചിട്ട്, തതൂ-ംഅതില്, ദോഷാന് ദോഷ 
ങ്ങക്ലെ, ദശയിത്വാടകാട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടു്, രാമാനന്ദേചരാമനാകുന്ന ആ 

നന്ദ ത്തില്, നിയോജയ -നിയോജിപ്പിച്ചാലം. 
മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കുവാന് പ്രയാസമുളുഭതുകൊണ്ട്', അതിന്നുപ 

കരിക്കുന്ന. മാരഗത്തെയുപദേശിക്കുന്നു:__.ശബ്ദും, സപുശം, തൂപം, രസം, 
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റ ൭ ിയ യങ്ങളോടട ചേരുവാന് ആഗ്രഹ ഗന്ധം, എന്ന ഇന്ദ്രിയസുഖവിഷ ടു ി 

ന്ന മനസ്സിനെ അതില് നിന്നു പിന്തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണം. അ ി 
സ് റ 

റ ഒ മനസ്സ നെ ചേരുന്നതുകൊണ്ടനുഭവിക്കേണ്ട തായ്ക്കുരുന്ന ദോഷങ്ങള്ള സ്സ 

നെ ധരിപിച്ചാല് അതില്നിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞുവരും. അങ്ങിനെ മന 
പ പ | ് 

ൂ ങ്ങളില് നിന്നു പിന്വലി। സ്പ്റിനെ ശ്രദ്ധാപൂര്വം മെല്ലെ മെല്ലെ വിഷയങ്ങളില് ൨ 

ചുശേഷം, ശ്രീരാമനാകുന്ന ആനന്ദത്തില് ഉറപ്പിക്കുക. 

വിഷയങ്ങളില് നിന്നു സുഖമുണ്ടാകുമെന്നുക്ള മനോവിചാരമാ 
) ന്ന; ണ്” സംസാരത്തെ പ്രബലപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനാല് ആല്ല്യം മനസ്സി 

നെ വിഷയങ്ങളില് നിന്നു വിടത്തേണമെന്നു ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണുമൂത്തി, 

പ്പിയസഖനായ അജ്ജനനോടുപദേശിക്കുന്ന ഭാഗം: 

“്ധ്യായതോവിഷയാന് പുംസഃ സംഗസ്നേഷയപജായതേ 
സംഗാല്സംജായതേ കാമഃ കാമാല് ക്രോധോഭിജായതേ 
ക്രോധാല് ഭവതിസന്മോഹഭ സംമോഹാല് സതിവിദ്രമഃ 
സ്തൂതിദ്രംശാല് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാല് പ്രണശ്യതി.” 

ഭഗവല്ഗീത അഭ്ധ്യായം 2. പല്യങ്ങറം 69. 83. 
ശബ്ദാദിചിഷയങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്ന പുരുഷന്ന്, ആ വിഷയങ്ങ 

ളില് ചേച്ചയുണ്ടാകുന്നു. ചേച്ച നിമിത്തം അവയില് കാമം ജനിക്ക 
ന്ന. കാമത്തിന്നു വിഘ്ടം നേരിടുമ്പോഠം ക്രോധമണ്ടാകുന്നു. ക്രോധം 
നിമിത്തം മോഹം__പരിഭ്ൂമം__ ബാധിക്കുന്നു. അതു നിമിത്തം വൂര്വാ 
പരവിചാരമില്ലാതെയാകുന്നു. സതി നശിക്കുന്നതോടുക്രടെ ബുദ്ധിനാ 
ശവും, അതു നിമിത്തം തനിക്കുതന്നെ തീരെ നാശവുമുണ്ടാകുന്നു?” എ 
നുപദേശിച്ചിരിക്കുന്നതില് നിന്നു സരവാപ്പത്തുകളുടെയും ആടികാര 

ധരിക്കേണം. മനോജഷയത്തെ ആഗ്ര 
ദയൃയമായിട്ടു് വിഷയ ചിന്തകളെ നിരോധിക്കേണ 

ണം വിഷയ ലിന്തയാണെന്നു 
ഹിക്കുന്ന ഒരുവന് ആ, 
മെന്നു സിദ്ധാന്തം. 

22. ദേഹബ്ദദധ്യാഭവേല്ദ്രാതാ പി ാമാതാസുഹൃല്പ്രിയട 
വിലക്ഷണംയ ദാദേഹാല് ജാനാത്യയാത്മാനമാത്മനാ 

29. തദാകഃ കസ്പവാബന്ധുര്ദ്രാതാമാതാപി താസുഹൃത് 
മിത്ഥ്യാജ്ഞാന വശാല്ജാതാ ഭദാരാഗാരാ ഭയട സദാ. 

ദേഹബ്ദഭധ്യാ-.ദേഹാഭിമാനത്താല്, ടാതാംംസഹോദരനും, പിതാ പി 

സുഹുത്തും, പ്രിയഃടപ്രിയനും. ഭ ുഡ്യ് 
തില് നിന്ന്, വിലക്ഷണം 

താവും, മാതാംമാതാവും, സുഹൃത് 
] വേത ഭവിക്കും, ദേഹാത് കം ദേഹ 

ആത്മാ നി [ 

ട് 
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നംടഭിന്നനായ ആത്മാവിനെ, ആത്മനാ. മനസ്സിന്െറ വിചാരശ 
ക്തിയാല്, യദാജാനാതിം.എപ്പോറം അറിയുന്നുവോ, തദാ അപ്പോം, 
കടടഏതൊരുവന്, കസ്യവാബന്ധുഭ_ ആക്കു ബന്ധു, കസ്യ മാതാപി 
താം ആക്കു മാതാവും പിതാവും, കസ്യസുഹൃത് -ആക്മ സുഹൃത്ത്, ദാ 
രാഗാരാദയം.ഭായ്യ, ഭവനം, ആദിയായവ, മിത്ധ്യാണമൊനവശാത്ട 
മിത്ല്യാണ്ഞാനത്തിന്നധീനനായതുകൊണ്ട്, സദാജാതാഃംഎപ്പോഴും 
ജാതങ്ങളാകുന്നു. 

ദേഹത്തില് ആത്മാഭിമാനമുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടോണ്: സഹോദ 
രന്, അച്ഛന്, അമ്മ, ആപ്ലുമിത്രം, സാമാന്യേന സ്നേഹിതന്, എന്നീ ഭാ 
വനകഠംനിമിത്തം, ഇതരശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അഭിമാനമുണ്ടാകുന്നതു. 
ദേഹത്തില്നിന്നു ഭിന്നനായിരിക്കുന്ന_ജന്മമരണാദി ഭാവങ്ങളൊന്നുമി 
ല്ലാതെ, ഏകനും സത്യസ്വരൂപനുമായ ആത്മാവിനെ_സര്വാത്മാ 
വായിരിക്കുന്ന ബ്ൃഷ്മത്തെ__എപ്പ്യോഴം അറിയുന്നുവോ, അപ്പ്യോറം, അ 
വന്നു,__ദേഹാതീതനായ ആത്മസ്വരൂപന്ന്, ആര് ബന്ധു, ആര് സ 
ഹോദര൯, ആരമ്മ, ആരച്ഛ൯, ആരാപ്ലമിതൂം? ആത്മാവേകന് മാത്ര 
മല്ലാതെ, അമ്പ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ലെന്നനുഭവപ്പെടുമ്പോറം ലോകഭ്രാന്തി 
നിശ്ശേഷം നശിക്കുന്നു. ഓഞാനനിലയെ സുഷ്പ്ലിനിലയോടു സാദുശ്യ 
പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ശ്രുതി, സരവസമരസത്തെക്കുറിച്ച്, പ്രതിപാദി 
ക്കുന്ന ഭാഗം: 

“രഅതുപിതാ അപിതാഭവതി_ഈ അവസ്ഥയില് പിതാപ് പി 
താവല്ലാതാകുന്നു. 

മാതാ അമാതാം അമ്മ, അമ്മയല്ലാതെയാകുന്നു. 
ലോകാ അലോകാഃടംലോകങ്ങറം ലോകങ്ങളല്ലാതാകുന്നു. 

ദേവാ അദേവാടടദേവന്മാർ ദേവന്മാരല്ലാതാകുന്നു. 

വേദാ അവേദാടംവേദങ്ങറാം ദവേദങ്ങപ്പാതാകുന്നു. 

അതുസ്നലേനോസ്നേനോഭവതിംഈ നിലയില് കള്ളന് കള്ള നല്ലാ 
താകുന്നു. 

ദൃണഹാ അഭ്ഭ്രണഹാടഗഭത്തെ ഹനിച്ചവന് ഗഭഹന്താവല്ലാതാ 
കുന്നു. 

വാണ്ഡാലോചറണ്ഡാലചണ്ഡാലന് ചണ്ഡാലനല്ലാത്തവ 
നാകുന്നു. 

റെജുസോപ്പെരക്കുസഃടപുക്കസന് പ്ലക്കസനല്ലാതാകുന്നു, 
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ശ്രമണോശ്രമണഃ_സന്പാസി സസ്ാസിയല്ലാതാകുന്നു. 

താപസോതാപസടതാപസന് താപസനല്ലാതാകുന്നു. 

അനന്വാഗതം പുണ്ദേനടപുണ്യത്തോടു ചേച്ചയില്ല. 

അനന്വാഗതം പാപേനംപാപത്തോടും ചേച്ചയില്ല. 

തിീര്൪ണോഹ് യി അവനല്പ്പോം സര്വലോകങ്ങ 

ലോകാന് ഹൃദയസ്ൃയതരതി ഇ (ളെയും കടന്നവനും ഹൃദയത്തെ 

ത്പ്യാഭി. | അതികൂരമിച്ചവനുമായിരിക്കുന്നു. 

ഭായ്യയം പുത്രന്, ഗൃഹം, എന്നിത്യാദി സകലവും മിത്ഥ്യാജ്ഞാനം 

നിമിത്തമുണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. ആത്മസാക്ഷാല് കാരമുണ്ടാകുമ്പോം ആ 

ത്മാവൊന്നു മാത്രമല്ലാതെ മനുഷ്യനോ മനുഷ്യയലോകമോ, ദേവനോ 

ദേവലോകമോ ഒന്നുമില്ലാതാകുന്നു. “സര്വം ഖല്ധിദംബ്ഹ്മ?” ഈ 
കാണപ്പെടുന്നതു സര്വവും സത്യാവസ്ഥയില് ബ്രഹ്മം മാത്രമാണെന്നു 

കുള ശ്രതിവാക്യത്തിന്െറ വിസ്മരത്തെയാകുന്നു “അത്രപ്പിതാ അപിതാ 

ഭവതി ?തിവാക്യങ്ങാം കാണിക്കുന്നത്. 

24. ശബ്ദാദയശ്ചവിഷയാ വിവിധാശ്ചൈവസമ്പദഭഃ 

ബലംകോശോ ഭൂത്വവര്ഗോ രാജ്യം ഭൂമിഭ സൃതാദയഃ 

25. അമ്ഞാനജത്വാല്സര്വൈതേക്ഷണസംഗമഭംഗുരാഃ. 

ശബ്ദാദയട വിഷയാടടശബ്ബദം ആദിയായ വിഷയങ്ങളും, വിവിധാഭസം 
പദടഃ.ചടബഹുവിധകളായസമ്പത്തുകളും, ബലംംസൈന്പവും, കോ 
ശഃട ഭണ്ഡാരവും, ഭത്യവര്ഗഃംദൂത്യസമൂഹവും, രാജ്യംടരാജ്യവും, ഭൂമിഃ 
മി ത ലു ദി ി ഭൂമിയും. സുതാദയ €ടസുതന൯ന ആദ യായവരും,, അഇഞാനജത്വാത് ട 

അഭഖൊനത്തില്നിന്നു ജനിച്ചവയാകയാല്, ഏതേസര്വേഇവയെ 
ല്ലാം ക്ഷണസംഗമഭംഗുരാഃംക്ഷണം സംഗമത്തോടട ക്രടിയവയും നാ 
ശശീലങ്ങളുമാകുന്നു. 

വിഷയങ്ങള തൃന്തമസ്ഥിരങ്ങളാണെന്നറിലുറക്കാതെ, അവയില് 
താല്ലയ്യമില്ലാതാകയില്ല. അതുകൊണ്ടവയുടെ അസ്ഥിരതയെയുപദേശി 
ക്കുന്നു: __ 

ശബ്ദം, സ്പശം, രൂപം, രസം, ഗഥ്ധം എന്ന അഞ്ചു വിഷയങ്ങ 
മും ധനധാസമ്പ്യാദി പലവിധ സമ്പത്തുകളും, സൈന്യം, ധനം നിറച്ച 
വെ 

ടു 
ച്ചിരിക്കുന്ന ഭണ്ഡാരം, സേവകന്മാര്, രാജ്യം, ഭൂമി, പുത്രന്, ഭായ്യ 

എന്നിവയെല്ലാം ആത്മസ്വരൂപത്തെ മറയ്മ്ചന്നതായ അറിവില്ലായ്യ 
നിമിത്തം ആ, 0 ് ൦ ആത്മഭിന്നങ്ങളായ് ഭവിച്ചവയാകയാല്, അല്പകാലം ഇ 
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ന്രിയങ്ങക്കോട ചേരുന്നവയും, ഉടനെ നശിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തോടുക്ര 
ടിയവയുമാകുന്നു. അഥഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതായ തത്വജ്ഞാനമു 
ണ്ടായാല്, അജ്ഞാനകായ്യുമായ പ്രപഞ്ചവും നശിക്കും. കാരണം ൨ 
ശിച്ചാല് കായ്ക്യവും നശിക്കുമെന്നു സാരം. ഇവിടെ വിസ്തരിച്ചു പറ ചു 
ഞ്ഞരെതായ വിഷയങ്ങ ൂ ) ഷയങ്ങളുടെ അസ്ഥിരതയെ ശ്രീകൃഷ്ണുമൂത്തി പ്രിയശിഷ്യ 
നായ അളജ്ജുനനോടുപദേശിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയിവിടെ എടുത്തു കാ 
ണിക്കാം:__ 

മമ ക മാത്രാസ്സ ശാസ്കു കേരന്തെയ! ശീതോഷ്ണ സഖദൂഃഖദാഃ 
ആഗമാപായിനോനിത്യാസ്താം സ്തിതിക്ഷസ്വ ഭാരത! 
യം ഹിനവ്ൃയഥയത്ത്യേതേ പുരുഷം പുരുഷഷാഭ! 
സമദുഭഖസുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കല്പതേ.” 

ഹേ അര്ജുന! ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം വിഷയങ്ങളോട്ട ചേരുന്നതുകൊ 
ണ്ടുണ്ടാകുന്ന സുഖവും, പിരിയന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖവും, ശീത 
വും ഉഷ്ണ്ണുവുമെന്നപോലെ ക്ഷണത്തില് വരികയും പോകയും ചെയ്യന്നു. 
അതുകൊണ്ടവയെ-_ ആ സുഖദുഃഖങ്ങളെ_സഹിച്ചാലും. സുഖദുഃഖ 
ങ്ങളില് സമസ്വഭാവനായിരിപ്പാ൯ ധൈധയ്യമുള്ള യാതൊരു പുരുഷ 
നെ, വിഷയങ്ങറം ല്യാകലപ്പെടുത്തുന്നില്ലെയേോം, ആ പുരുഷന് ആ 
ത്മാനന്ദമനുഭവിപ്പാ൯ അര്ഹനാകുന്നു. 

അഥോത്ഥിഷ്ഠ ഹൃദാരാമം ഭാവയന് ഭക്തിഭാവിതം 
26. അനുവത്തസ്വരാജ്യാദി ഭംജന് പ്രാരബ്ലമന്വഹം. 

ഭക്തിഭാവിതം ഭക്തിയാല് ഭാവിക്കപ്പെട്ട, രാമംടരാമനെ, ഹ്ൃദാഭാ 

വയന്-ഹൃത്തുകോണ്ടു' ധ്യഠനിക്കുന്നവനായിട്ടു്, അന്വഹംദിവസ 
ന്തേറവം, പ്രാരബ്ലം ടപ്രാരബ്ലത്തെ _ ജന്മാന്തരകമ്മജന്യമായ ഫലത്തെ, 
ഭംജന്൯ഭജിക്കുന്നവനായിട്ട്, രാജ്യയാദടരാജ്യം മുതലായതിനെ, അനുവ 

ത്തസ്വടഅനുസരിച്ചാലും, അഥ ഉത്തിഷ്ഠ-ഇന യുത്ഥാനം ചെയ്യാലും. 
ി 7 ദുഃഖമവസാനിപ്പിച്ചെഴുനീററാലും. പരമപ്പേമത്തോടുക്രടെ അ 

ക റ) ം അം ടി ൮൭ ന്തഭാഗ ത്തില് ഭാവിച്ചു മൂത്തികരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാമനെ ധ്യാനിച്ചും 

ജന്മാന്തരകമ്മഫലത്തെ അനുഭവിച്ചംകൊണ്ട്' രാജ്യപരിപാലനുളി 

കര്മ ത്തിലേപ്പെട്ടുകൊള്ളക, 

പ്രാരബ്ലം അനുഭവിക്കാതെ തിരുന്നതള്ലെന്നുളമ ബോധത്തോടുത്ര 

ടെ കമ്മം ചെയ്യുകയും, ഹൃദയത്തില് ഇരശ്വരനെ ധ്യാനിക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് ജന്മമരണാദി സന്താപത്തില് നിന്നു വിമുക്തനാ 
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ഭവിക്കാതെ കഴികയില്ലെന്നു പറഞ്ഞത . നം 
രി 

യ്യുന്ന കമ്മം മാത്രമേ പുനര്ജ്ജുന്മമരണാദികഠക്കു കാരണമായ്ക്കുരികയു 

ള്ള. ഫലകാംക്ഷക്രടാതെ ഈശ്പരാരപണബുദധ്യാ ചെയ്യുന്ന കര്മം 

വധത്ത വിത്തെന്നപോലെ മുളക്കാത്തതായ്ക്കുരുമെന്നു സുചിപ്പിച്ചിരി 
ക്കുന്നു. അന്തഃകരണപരിശ്രുദ്ധിതന്നെ ആ കമ്മത്തിന്െറ ഫലം. 

ഭൂതം ഭവിഷ്യദഭജന് വത്തമാനുമഥാചരന് 

. വിഹരസ്വയഥാന്യായം ഭവഃ ദാഷൈനാലിപ്യസേ 

ഭൂതം-കഴിഞ്ഞതിനെയും, ഭവിഷ്യത് ടവരാന് പോകുന്നതിനെയും, അ 

ഭജന് ആലോചിക്കാത്തവനും, വത്തമാനംടവത്തമാനത്തെ, ആച 
രന ത്ത ചരിക്കുന്നവനുമായിട്ടു', യഥാന്യായം ഉ ചതമായവിധത്തില്, 

വിഹരസ്വടവ്യാപരിച്ചാലും, ഭവദോഷൈഃംസംസാരദോഷങ്ങളാല്, 

നലിപ്യസെട സ്പൂ ശിക്കപ്പെടുകയില്ല. 

രാജ്യപരിപാലനാദികമ്മം നടത്തേണ്ടതായ വിധത്തെയുപദേ 
ശിക്കുന്നു:-_ കഴിഞ്ഞുപോയ തിനേയും, വരുവാന് പോകുന്നതിനേയും- 
അനുഭവിച്ച കഴിഞ്ഞതിനേഷും അനുഭവിപ്പാ൯ പോകുന്നതിനേയും_ 

വ ക്ട കുറിച്ച ചിന്തിച്ചു സുഖരുഃഖാഭികളിലകപ്പെടാതെ, പ്രാരബ്ലുകര് മാനു 
സരണം വന്നുചേന്നിരിക്കുന്നതിനെ നീതിന്യായാനുസരണം പ്രവൃത്തി 
ക്കുക. അങ്ങിനെയായാല് സംസാരത്തില് ദോഷങ്ങളായിരിക്കുന്ന കാ 

റു മക്രോധാദിവ്ൃത്തികം ബാധിക്കയില്ല. ദേഹത്തിലഭിമാനം ക്രടാതെ, 
കരമഫലത്തെയാഗ്രഹിക്കാതെ, പ്രാരബ്ലകമ്മ ക്ഷയത്തിന്നുവേണ്ടി മാ 
തം, ഇന്ദ്രീയങ്ങളെയ ടക്കിയുംകൊണ്ട്” കമ്മം യ്യന്നവനെ കമ്മദോ 
ഷം ബാധിക്കുകയില്ല. 

പുഷ്ടരരപ്ലാശ ആ,പോനന്ലിഷ്യന്തേ ഏവമേവം വിദി 
പാപം കര്മനന്്ിഷ്യതെ (ഛാന്ദോഗ്യം) 

ജലത്തില്ത്തന്നെ മുള ചുവളര്ന്നവിടെത്തന്നെ കിടക്കുന്ന താമര യിലയില് ജലമെന്നപോലെ,' ഇപ്രകാരം 
നില് കര്മദോഷം പറ 
ടെയ്യം, 

കമ്മം ചെയ്തകാനറിയുന്നവ 
വകയില്ല. എന്നത്ഥമകുള ഛാന്ദോഗ്ൃശ്രതിഡു 

യു തി കിമഹംസാധുനാകരവം കിമഹം പാപമകരവം? 
ഞാനു സല്കരമം ചെയ്യില്ലെയോം, ഞാന് ുഷ്ലൃമ്മം ചെയവോ എന്ന ലിന്തയവന്നുണ്ടാകയില്ല്” എന്നത്ഥമുള്ള തൈത്തിരീയശ്രുതിയു 
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ട്രെയും സാരത്തെ ലക്ഷ്മൂണന് സ്സൂഷ്ണമായി വിഭീഷണന്നു പദേശിച്ചിരി 
ക്കുന്നു. 

ആടജ്ഞാപയതിരാമസ്തവാം യല്ഭ്രാതുഃഭ സാംപരായികം 

8. തല്കുരുഷ്വയഥാരാസ്ത്രം രദതീശ്വാപിയോഷിതഃ 
നിവാരയമഹാബ്ുദ്ധോ! ല ലങ്കാംഗച്ചു നൂ മാചിരം. 

ഭരാതുഃം ഭരാതാവിനെറ, സാംപരായികം യത് _പാരലൌകികമായ യാ 
തൊന്നിനെ, രാമഃടരാമന്, ത്വാം ആജ്ഞാപയതി _്അങ്ങയോട്ട് ആ 
ഞ്ഞ ചെയ്യുന്നു വോ, മഹാബ്ദഭ്ധേ!--ഹേ മഹാബുഭ്ധിമാനായുക്ഷോപേ! 
തല് അതിനെ, യഥാശാസ്ത്രം-ശാസ്ത്രവിധിയ നുസരിച്ച്, കുരുഷവചെ 
യ്യാലും, രുദതീിഭ യോഷിതഃ ചടരോദനം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെയും, നി 
വാരയ നിവാരണം ചെയ്യാലും, ലങ്കാംട ലങ്കയെ, ഗച്ഛന്തൂടഗമിക്കട്ടെ 
മാചിരം, കാലവിളംബം വരുത്തേണ്ട. 

ഹേ മഹാബ്ുദ്ധിമാനായ വിഭീഷണ! ജ്യേഷ്ഠണനന്െറ പരലോകഗ 
തിക്കാവശ്യമായ യാതൊരു കര്മം ചെയ്താന് അങ്ങഡോടുട രാമന് ക 
ലിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അതിനെ ചെയ്യാലും. കരയുന്ന ഈ ധ്രീകമേയും സ 

മാശ്വസിപ്പിക്കുക. കാലതാമസം വരുത്താതെ അവര് ലങ്കയിലേക്കു 

പോകട്ടെ. 

89. ശ്രുത്വായഥാവദ്വ ചനം ലക്ഷ്മണസ്യവിഭീഷണ 
തൃക്ത്വാശോകംച മോഹംച രാമപാശ്വമുപാഗമത്. 

ലക്ഷ്യൂണസ്യംലക്ഷ്മൂണനെറ, യഥാവത് വചനംടയഥാത്ഥമായ വച 

നത്തെ, വിഭീഷണഭംവിഭീഷണന്, ശ്രുത്വാ ശ്രവിച്ചിട്ട്, ശോകംച 

മോഹം ചട ശോകത്തെയും മോംഹത്തെയും തൃക്ത്വാ-തൃജിച്ചിട്ടു്, രാമ 

പാര്വം-രാമനന്െറ പാശ്വത്തെ, ഉപാഗമത് പ്ര പിച്ചു. 

ശാസ്ത്രസമ്മതമായിരിക്കുന്ന ലക്ക്ൂണവചനത്തെ ശ്രവിച്ച വിഭീ 

ഷണ൯ ഭ്രാതഭാവത്തെയോത്തുണ്ടായ മുഭഖത്തേയും, ഭ്രാത്രാദി സംബ 

സ്ഥം സത്യമാണെന്നു തോന്നിയിരുന്ന മോഹത്തെയും, വിട്ടുകളഞ്ഞു 

ശേഷം രാമസമീപത്തെ പ്രാപിച്ച. 

30. പിമൃശ്യബൂദ്ധ്യാ ധമ്മജേഞാ ധര്മാത്ഥസഹിതം വച 

രാമസ്ൈവാനുവൃത്ത്ഥമുത്തരം പയ്യഭാഷത. 

ധമ്മണബഞഃ വിഭീഷണഭംധര്മം അറിയുന്ന വിഭീഷണന്, ധര്മാത്മഥസ 

ഹിതം വചഭചധമ്മത്തോടം അത്ഥത്തോടടം ചേന്നിരിക്കുന്ന വചസ്സി 
[ [ ൭ ി 

നെക്കുറിച്ച്, വിമൃശ്യ- ആലോചിച്ചിട്ട്, രാമസ്യ അനുവ്ൃത്യത്ഥംടരാ 
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മനന്െറ അനവ്ൃത്തിക്കായ്യെകാണടു, ഉത്തരം പയ്യഭാഷത -മവപട! പ 

റഞ്ഞു. 

ജന്മസിദ്ധമായ സഹോദരഭാവ ത്താല് രാവണനെയോത്തു ദുഭഖി 

ചുലെങ്കിലും, ധ൪മസിദ്ധാന്തത്തെ നന്നായറിയുന്ന വിഭീഷണന്, ധമ്മ 

വ പരമപുരുഷാത്ഥപ്പാപ്ലിക്കും അനുസരിച്ചതായി ലക്ഷ്മണന് പ 

റഞ്ഞു വാക്ഷ്യാത്ഥത്തെക്കറിച്ചു നിരൂപണംലെയ്യു. ഭഗവാനെ ദ്വേഷി 

ച്ചു ജീവിതകാലംകഴിച്ചു ഒരുവന്െറ പരലോകത്തിന്ന്' ഹിതമായ സം 

സ്മാരാദികമ്മാനുഷ്ഠാനംസമുചിതമായിരിക്കുമോ, അതുകൊണ്ട് ഭഗവല് 

പ്രിതി തന്നിലുണ്ടാകുമോ എന്നിങ്ങിനെയുമ്ല വിചാരം വിഭീഷണന്നു 

ണ്ടായി. ഒടുവില്, പരബ്ദഷ്മസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന രാമന്െറ കല്പന 
യേതുവിധത്തിലും അനുസരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും 
അഭീഷ്കസിദ്ധിയുണ്ടാകും എന്നു നിത്ചയിച്ചുശേഷം മവപപടി പറഞ്ഞു. 
ഭാതാവുമുതലായവരെയുദ്ദേശിച്ചുള്ള പാരലൌകികകമ്മാനുഷ്ഠാനത്രഭ്ധ 

കൊണ്ടല്ല, പരബ്രഹ്മസ്വരൂപനായ ശ്രീരാമന്െറ ആജ്ഞയെ പരിപാ 
ലിപ്പാന് വേണ്ടിട്ടു മാത്രമാണ് മ൨പടി പറക്രയതെന്നു സാരം. 

91. നൃശംസമനതം ര്രൂരം ത്ൃക്തധമ്മവ്രതം പ്രഭോ! 
നാഹോസ്തി ദേവ! സംസ്ൃത്തും പരദാരാഭിമരനം 

[ടി ക്രൂരം-ദയാഹിനനും, നൃശംസംംഘാതുകനും, അയൃതംടസത്ധൃമില്ലാത്ത 
വനും, തൃക്തധമ്മവ്രതംടത്ൃൃജിക്കപ്പെട്ട ധമ്മശ്രദ്ധയോടുക്രടിയവനും, 
പരദാരാഭിമശനംടപരന്മാരുടെ ഭായ്യമാരെ സുശിച്ചവനുമായവനെനെ, 

ം യ സംസ്തൃത്തുംടസംസ്തൃൂരിപ്പാനായ്യൊണ്ട്, പ്രഭോ!ടപ്രഭവായള്േളോപലേ! 
കി 

ന അഹ അസ്തിട ഞാന് അഹനല്ല. 

വിഭീഷണന് ആലോചിച്ചുവെന്നു പൂര്വശ്ശോകത്തില് പറഞ്ഞു 
വെല്ലൊ. ആ വിചാരത്തിനെറ സ്വരൂപത്തെ പിഭീഷണന് ശ്രീരാമ നോട പറയുന്നു: __ 

ഹേ (ര ഭ ജു | ഹ പ്രഭോ! നിന്തിരുവടിയുടെ കല്പനയെ നിരാകരിക്കുന്നുവെന്നു 
തോന്നാതിരിക്കേണമേ! പ്രാണികളില് ദഷയി പ പ്രാണികളില് ദയയില്ലാത്തവനും, 
ണം പരന്മാരെ ഹംസിചവനു 2 ത്ത ലം നി ധമ്മത്തില് ശ്രദ്ധയില്ലാതിരുന്നവ 
നം, പരദാരങ്ങളെ സ്പൂശിച്ചുചനുമായ ഒരുവകന സംസ്തൂരിക്കന്നതിന്നു 3 ! % പും ളം ഞാനഹനല്ല. രാവണന് എന്ന വിശേഷ്യത്തെയുപയോഗിക്കാകതെ 

ഥി 
- കി 

ടവ! 
ട് | 

വിശേഷണങ്ങളെ മാത്രം ഉപയോഗി വിഭീഷണന് ക്രൂരത്വാദിദുര്ഗ രര ലു ന, ക്രൂര ഗു ട നാമോച്ചാരണംക്രടെ 
യായിക്ഷമെന്നു നൂചിപ്പിചിരിക്കുന്നു. 

ണം നറഞ്ഞിഴിക്കന്നവരുക 
പ്ൂാപുകാ പാപകാരണമാ 
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ശ്രീ വാല്ലിക്ീയത്തില് കാണുന്ന വിഭീഷണവാക്യം:__ 
ത്ൃക്തധര്മവ്രതംക്രൂരം നൂശംസമനൃുജും തഥാ 

നാഹമഹാമിസല്കത്തും പരദാരാഭിമഷിണം 
ഭ്രാതൃരൂപോഹിമേ ശതൂഭദരഷസര്വാഹിതേരതടഃ 

രാവണോനാഹത്േതേപൂജാം പൂജ്യേപിഗുരുഗൌരവാല് 
നൃശംസഇതിമാംകാമം വക്ഷ്യന്തിളവിരാക്ഷസാഭ 

ഇതരേസര്വലോകാമാം വക്ഷ്യന്തിഗുണവാനിതി 
ദശ്ധംഹ്യയശസാലോകേ നൈനംധക്ഷ്യതിപാവകട.?? 

്രേമ്മശ്രദ്ധയില്ലാത്ത വനും, നിദ്ദയനും, പരഹിംസകനുംം യഥാ 

ത്ഥത്തിന്നു വിപരീതമായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നവനും, പരദാരങ്ങളെ സ്സ്റശി 
ക്കന്നവനുമായിരുന്നവനെ സല്കരിപ്പാ൯ ഞാനഹനല്ല. സര്വജന 

ങ്ങംക്കും അഹിതം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതില് തല്പരനായിരുന്ന രാവണന് 

എനെറ ഭരാതൃരൂപത്തിലിരുന്ന ശത്രുവാകുന്നു. ഗുരുവെന്നുളട ഗൌര 

വംനിമിത്തം പുജ്യനാണെങ്കിലലം എനെറ പൂജക്കഹനല്ല. ഭൂമിയിലു 

കള രാക്ഷസന്മാരെന്നെ ക്രൂരനാണെന്നു പറയുമായിരിക്കാം. പറഞ്ഞു 

കൊള്ളട്ടെ. മരവളുള വരെല്ലാം---രാക്ഷസന്മാരല്ലാത്തസജ്ജനങ്ങറം ൨൫ 

ന്നെഗുണവാനെന്നു പറയാതിരിക്കയില്ല. ലോകത്തില് മുഷ്ട്രി ത്തിയാല് 

ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനെ അശഗ്നിദഹിപ്പിക്കയില്ലെന്നു ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു. 

പരിശുദ്ധമായ അഗ്നി രഷ്ട്രിത്തി നേടിയവനെ സ്പിക്കുകയില്ല. ശു 

ദധന്മാര് അതശ്ദധന്മാരെത്തൊടുക പതിവില്ലേല്ലൊ. 

32. ശ്രുത്വാ തദ.'ചനം പ്രിതോ രാമോ വചനമബ്രവിത് 

മരണാന്താനിവൈരാണി നിവ്ൃത്തം നഃ പ്രയോജനം 

38. ക്രിയതാമസ്യസംസ്ത്ലാരോ മമാപ്പേഷ യഥാതവ 

ടയ [ര ൪ 

തദവചനംട അവന്െറ വചനത്തെ, ശ്രത്വാടശ്രവിച്ചിട്ട്, പ്രീതഃ രാ 
ി രി 

മഃ സന്തുഷ്ടനായ രാമന്, വചനം അബ്വിത് വചനത്തെ പഠ 

ഞ്ഞു വൈരാണിവൈരങ്ങറം, മരണാന്താനിടമരണമാകുന്ന അവസാ 
ടി 

നത്തോട്ട ക്രൂടിയവം നഃ നമ്മളുടെ, പ്രയോജനംടകായ്യം, നിവൃത്തംട 

സാധ്യമായി, അസ്യ ഇവനെ, സംസ്്്ലാരഃട സംസ്ത്ാ൪ം, ക്രിയതാം 

ചെയ്യപ്പെട്ടാലും, ഏഷ ഇവന, യഥാതവംനിണക്കെപ്രകാരമൊ, 

തഥാമമ അപ്രകാരം എനിക്കും. 

വിഭീഷണനെറ വാക്കുകേട്ടൂ സന്തോഷിച്ച രാമ ി ഇപ്രകാരം പ 

പിരോധഭാവം മരണത്തോടുക്രടെ അവസാനക്കുന്നതാകുന്നു. 
ഞ്ഞു: --- 
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ഒരുവനെക്കുറിച തോന്നീട്ടുളൂള വിരോധഭാവം അവന്െറ മരണത്തി 
നി പ്ല ന്നുശേഷം ഉണ്ടാവാന് പാടുമൂളതല്ല. അങ്ങിനെയുണ്ടാവുന്നതു് നീതി 

വിരുദ്ധമാകുന്നു. മുഷ്ണനെ സംഹരിച്ചു ലോകത്തെ രക്ഷിക്കേണമെന്നു 
[ര] ണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ആവശ്യം സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കമാ ഇവ 

യ ന്െറ സംസ്യാരകര്മത്തെ നടത്തിയാലും. ഇവന് (രാവണന്) നിന്െറ 
ര്യ 

ര്യ ഭ്രാതാവെന്നതുപോലെ, എനെറയും ഭ്രാതാവുതന്നെ. രാവണനെറ മര 
 ണത്തോടുക്രടെ എനിക്ക വനിലുണ്ടായിരുന്ന പിരോധഭാവം നശിച്ചി 

ല് 
യ രിക്കയാല് ദ്രാതാവെന്നുതന്നെ ഞാന് രാവണകന വിചാരിക്കുന്നുവെന്നു 

സാരം. 

നി യ വിഭീഷണന് പഠര്തേതിന്നു ശ്രീരാമന് പറയുന്ന മവപടി ശ്രീ 
വാല്ലികിയത്തില് താഴെ കാണിക്കുന്നു പ്രകാരമാണ് :__ 

ട്വിഭീഷണമുവാചേദം വാക്യജേഞാ വാക്യകോവിദം 
ച്ണ്ിതശ്ചാപിദീനശ്ച ശത്രശ്ച രണമൂഭ്രാനി 
ഗുരുരേവ ഗുരുര്വീര ഖിഗ്രഹാന്തെ വിധീയതേ 
യദായം വിജിതഃ ശേതേ തവദ്രാതാ പിഭീഷബ്! 
വിജിതേതൃജ്യതാം ദോഷോ വിജയാന്താഫി വിഗ്രഹാടഃ 
അഥവാ യല് സമുചിതം യഥാവാഡ്യനുമന്യസേ 
തഥാസ്തു ന പരോക്ഷം തേ ധര്മം പശ്യാമി ബുഭ്ധിതഃ 
തവാപിമേ പ്രിയം കായ്യം ത്വല്പ്രസാദാഭ്ധിമേ ജയ 
ഹേതുമാത്രംതു രാമോ വൈ ജയ മൂലം വിഭീഷ്വണഃ 
അവശ്ൃംതു ക്ഷമംവാച്യ്യോ മയാത്വം രാക്ഷസോത്തമ! 
അധരമാനൃതസംയുക്തഭ കാമം ത്വേഷ നിശാചര 
തേജസ്വീ ബലവാന് ശുരഃ സംഗ്രാമേഷുച സര്വദാ 
ശതക്രതുമുഖ്ൈദ്ദേവൈഃ ശ്രുയതേ നപരാജിതട 
മഹാത്മാ ബലസമ്പന്നോ രാവണോ ലോകരാവണഃ 
ത്വല്പ്രസാദാന്മഹാബാഹോ! സൽകാരം വിധിപൂര്വകം ഏഷത്വര്ഹതി ധമ്മഇ്ഞ ത്വം യശഃ പ്രഥയിഷ്യസി?? 

സമുചിതമായി സന്ദഭോചിതം സംസാരിച്ച വിഭീഷണനോട്ട്, ി 

ളൂ 
വാക്യാത്ഥം നന്നായറിയുന്ന ശ്രീരാമനീവിധം പറഞ്ഞു. “ഉന്നതനും ടെ മീ ദീനനും, യുദ്ധകള തതില് ശത്രുവും, ഗുരുവും, ഹേ വീര! യുദ്ധാവസാന 

1 

ലി 0 

] 
ട് ടു ന് പു നിന്െറ ദ്യേഷ്ഠഭ്രാതാവ് ജയിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടു രണ്ഭ്ൂ മിയിൽ ശയി യി ക്കുന്നു. ജയിക്കപ്പെട്ടവനിലുണ്ടായിരുന്ന ദോഷത്തെ വിട്ടു 

൫ 
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കളയുക. കലഹങ്ങംം, ജയത്തോടുക്രടെ അവസാനിക്കുന്നവയാകുന്നു. 
പക്ഷേ, ഞാന് പറയുന്നതു് രചിക്കുന്നില്ലെന്നു വരികില് ഏതൊന്നു സ 
മുലിതമോ, ഏതുവിധം നിണക്കു സമ്മതമോ, ആവിധം പ്രവൃത്തിച്ചു 
കൊംക. ധമ്മം നീയറിയാത്തതല്ലെന്നു ഞാന് കാണുന്നുണ്ടു്. നിന്െറ 
ഇഷ്ടത്തേയും അനുസരിപ്പാന് ഞാന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിന്െറ 
സഹായസഹകരണംകൊണ്ടല്ലെയോ എനിക്കു ജയമുണ്ടായിരിക്കുന്ന 

ടി] ്ി 

ത? രാമന് കാരണം മാത്രം. ജയത്തിന്െറ മൂലം വിഭീഷണന്. ഹേ 

രാക്ഷസത്രേഷ്ഠ! സമുചിതമായതിനെ നിന്നോടു പറയേണ്ടതെനന്െറ 

മുറയാകുന്നു. അധമ്മം, അനൃതം, മുതലായ ദുര്ഗുണങ്ങളുള്ളവനായിരു 

നു രാവണനെന്നതു ശരിതന്നെ. എന്നാല് അവനില് ത്രേഷ്ടഗുണങ്ങ 

ജില്ലാതിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുന്നതബദ്ധമാകുന്നു. മഹാ തേജസ്വിയും, 

മഹാ ബലവാനും, യുദ്ധങ്ങളിലും, മറഠള്ള അവസരങ്ങളിലും, എ 

പ്പോഴും ശരൂരനുമായിരുന്നു. ഇന്ദ്രന് മുതലായ ദേവത്രേഷ്ഠന്മാരാല്ക്രടെ 

ജയിക്കപ്പെടാത്തവനെന്നുള്ള കീത്തിയവന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തെ 

യൊട്ടാകെ കരയിച്ചു രാവണന് മഹാ ബലസമ്പന്നനം, മഹാ ധീരനു 

മായിരുന്നു. നിന്നില്നിന്ന് സന്തോഷപൂ൪ര്വകമായ സല്കാരത്തെ അ 

വന് അര്ഹിക്കുന്നുണ്ടു് . അതുനിമിത്തം ലോകത്തില് നിനെറ ശീത്തി 

യും വഭ്ധിക്കും.?? ലോകരീതിക്കും, ഉ പകാരസ്തരണക്കും, ശാസ്രൂസിദ്ധാ 

ന്തത്തിന്നും, സര്വമാഞത്വത്തിന്നും അനുസരിച്ചവിധത്തിലാണ് രാമ 

വ ചനമെന്നു ശ്രീവാല്വീകി വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

രാമാഇ്ഞാം ശിരസാ ധൃത്വാ ശീല്വമേവ വിഭീഷണഃ 

34. സാത്ച്വവാക്വൈര്മഹാബുദ്ധിം രാജ്ഞീം മന്ദോദരീം തദാ 

സാന്ത്വയാമാസ ധര്മാത്മാ ധര്മബ്ദദ്ധിര്വിഭീഷണഃ 

85. ത്വരയാമാസ ധമ്മജ്ഞ$ സംസ്ക്രാരാത്ഥം സ്വബാന്ധവാന് 

പിഭീഷണഃ_പിഭീഷണന്, രാമാജ്ഞാംകരാമന്െറ ആജ്ഞയെ, ശിര 
[ടി 

സാ ധൃത്വാംശിരസ്സരകൊണ്ടു ധരിച്ചിട്ടു, ശീലം ഏവകവേഗത്തില്ത്ത 

ന്നെ, മഹാബ്ദഭ്ധിം-മഹാബുഭ്ധിയോടുക്രടിയ, രാജ്ഞീം മന്ദോദരീംക 

രാജ്ഞിയായ മന്ദോദരിയെ, ധര്മബ്ദഭ്ധിഃ വിഭീഷണഃചധമ്മത്തില് ബു 

്ധിയോട്ടക്രടിയ വിഭീഷണന്, ധമ്മാത്മാംധമ്മത്തില് മനസ്സോടുകൂടി 

യവനായിട്ട്, സാന്തവവാക്യൈടംസമാധാനവാക്യങ്ങംകൊണ്ടു', സാ 

നത്്വയാമാസം ആശ്വസിപ്പിച്ച, ധമ്മണ്ഞഭചധമ്മമറിയുന്നവന്, സം 

സ്മ്രാരാത്ഥംട സംസ്ത്രാരത്തിന്നായ്യൊണ്ട് ച സ്വബാന്ധവാന്ംസ്വബന്ധു 

കൈ, ത്വരയാമാസ- ബദ്ധപ്പെടുത്തി. 
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രാമകല്ലനയെ വിഭീഷണന് ആദരപൂര്വം ശിരസ്സകൊണ്ടു വഹി 

ഉടനെ മഹാ ബുദ്ധിശാലിനിയുംം മഹാരാജ്ഞിയുമായ മന്ദോദരി 

യെ, ധമ്മത്തില് നിശ്ചയത്തോടും, ശ്രദ്ധയോടു ംക്രടെ സമാധാനവാ 

ക്കക0ം പറഞ്ഞാശ്വസിപ്പിച്ചശേഷം സംസ്ത്രാരത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന കമ്മ 

ങ്ങളില് തന്െറ ബന്ധുക്കളെ ജാഗ്രതയായേലപ്പെടുത്തി. 

ചിത്യാം നിവേശ്യ വിധിവല് പിതൃമേധവിധാനതഭ 

38൫. ആഹിതാഗ്നേരയഥാകായ്യും രാവണസ്) വിഭീഷണ 

തഥൈവ സര്വമകരോല്ബന്ധുഭിഃ സഹമന്ത്രിഭിഃ 

പിതൃമേധവിധാനതഃ-ശവസംസ്ത്ലാരവിധിപ്രകാരം, ചിത്യാം-ചിതി 

യില്, വിധിവത് നിവേശ്യ- വിധിപ്രകാരം നിവേശിപ്പിച്ചിട്ട്; ആഹി 

താഗ്നേഃ യഥാ-അഗ്നിഹോത്രം ചെയയവന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതേതുവി 

ധമോ, തഥാ ആവിധം, രാവണസ്യയ സര്വം കായ്യ്ംടരാവണന്നു ചെ 

യ്യേണ്ടതെല്ലാം, ബന്ധുഭിഃ മന്ത്രിഭിഭ സഹം-ബന്ധുക്കളോടും മന്ത്രിക 

ളോടുംക്രടെ, വിഭീഷണ വിഭീഷണന്, അകരോത് ടചെയ്തു. 

ശവദാഹകമ്മത്തിന്ന് ശാസ്ത്രവിധിപ്രകാരം വേണ്ടുന്നതെല്ലാം തെ 

യ്യാറാക്കിയശേഷംം ചിതയില് ശവത്തെയെടുത്തുവെച്ച്, അഗ്നിഹോ 

തൃം മുതലായ ബ്രാഹ്മണകമ്മം നടത്തിയിരിക്കുന്നവന്നുളളഒ വിധിയെയ 

നുസരിച്ച് രാവണന്നുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതായ കമ്മത്തെ മുഴുവനും മ 

ത്രിമാരോടും ബന്ധുക്കളോടുംക്രടെ വിഭീഷണന്ചെയ്യു. 

37. ദദൌഷപാവകംതസ്വ) വിധിയുക്തം വിഭീഷണ 
സ്താത്വാചൈവാര്ദ്രവസ്ക്റേണതിലാന് ദഭാഭിമിശ്രിതാന് 

38. ഉദകേനചസസന്മിശ്രാന് പ്രദായവിധിപൂര്വകം 
പ്രദായചോദകംതസ്ലൈ മൂദ്ധ് നാചൈനം പ്രണമ്ൃയച 

99. താ$സ്പ്രിയോനുനയാമാസ സാന്ത്വമുകത്വാ പുനടപുനട 
ഗമൃതാമിതിതാഭസര്വാ വിപിശ്രന്നഗരംതദാ. 

വിഭീഷണ വിഭീഷണന്, വിധിയുക്തം പാവകംട വിധിപ്രകാരം അ 
[ഭി ഗ്നിയെ, തസ്യദദൌച - അവന്ന് ദാനംചെയ്തയും ചെയ്യ. സ്ത്റാത്വാ- 

[ര സ്താനം ചെയ്യിട്ട്', ആര്ദ്രവസ്കേണടനനഞ്ഞ വര്രൂത്തോടുക്രടെ, ദഭാ 
ഭിമിശ്രിതാന്ടദഭകളോട്ട ചേന്നവയും, ഉദകേനസന്മിത്രാന് ച തി 
ലാന് ഉദകത്തോടു സന്മിത്രങ്ങളുമായ തിലങ്ങക 

ട്] ചെയ്യിട്ട്, തസ്യ അവന്നായ്യ്കോണ്ടു്, 
യും പ്രദാനംചെയ്യിട്ട് , മൂര് നാഏനം പ്ര 

ളു, പ്രദായ പ്രദാനം 

ഉ ദകംചഖപ്പദായടഉ ദക൭ ത്ത 

ണമൃട മൂദ്ധാവുകൊണ്ടിവനെ 



1 294. അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുഭ്ധകാണ്ഡം. 

ി 
പ്രണമിച്ചിട്ട്, താഃസ്ത്രിയഃ_ത്ആ സ്ത്രീകളെ, പുനഃപുനഃ സാത്ത്വം ൭ 

കുത്വാം പിന്നെയും പിന്നെയും നല്ലവാക്കു പറഞ്ഞിട്ട്, അനുനയാമാ 
സട അനുനയിച്ച. ഗമ്യൃതാംഇതിംഗമിച്ചാലുമെന്നു: പറയപ്പെട്ട, താഃ 
സര് വാട അവര് സര്വകളും, തദാ നഗരം വിപിശ്രുഃടഅപ്പോറം നഗ 
രത്തെ പ്രവേശിച്ചു. 

വിഭീഷണന് രാവണശരീരത്തില് വിധിപ്രകാരം അഗ്നിയെ സ 
പ ൭ 1] മപ്പിച്ച സ്ത്ാനംചെയ്തു. ഈറന ഉടുത്തിട്ട് , ദഭയോടും ജലത്തോട്ടം സ 

ന്മിശ്രമായ എളളിനേയും വിധിപ്രകാരം സമപ്പിച്ചു. പിന്നെ ശുദ്ധജലം 
കൊടുത്തു. രാവണപുരോഭാഗത്തില് വീണു നമസ്ത്രിച്ചു. കരയുന്ന 
സ്പ്രികളോടു സമാധാനവാക്കുകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞാശ്വസി 
പിച്ച്, നഗരത്തിലേക്കു പോവാന് പറഞ്ഞപ്രകാരം അവരെല്ലാവരു പ്പ ടൂ 

പോകയും പ 

20. പ്രവിഷ്ഠാസുചസര്വാസ രാക്ഷസീഷു വിഭീഷണ 
രാമപാശ്വമുപാഗത്ച തദാതിഷ്ഠദ്വിനീതവത്. 

സര്വാസുരാക്ഷസീഷു-സര്വകളായ രാക്ഷസികം, പ്രവിഷ്ലാസു-പ്ര 
വേശിച്ചപ്പോഠം, വിഭീഷണ വിഭീഷണന്, വിനീതവത്_വിനയ 
ത്തോടു ക്രടിയവനായിട്ട്, രാമപാശ്വം ഉ പാഗത്ൃടരാമസമീപത്തെ 
പ്രാപിച്ചിട്ട്, തദാഅതിഷ്ടത് അപ്പോം സ്ഥിതിചെയ്യ. 

എല്ലാ രാക്ഷസികളും നഗരം പ്രവേശിച്ച സമയത്തില് സ്താനം 
ചെയ; ശ്രദ്ധനായ വിഭിഷണന്, അപ്പോം ശ്രീരാമസമീപത്തില് പ 
ന്നു വിനിതനായി നിന്നു. 

യുദ്ധഭൂമിയില് ഹുനിക്കപ്പെട്ടിവരെക്കുറിച്ചു്ള പ്രേതകര്മം ഉടന് 
തന്നെ അവസാനിക്കുമെന്നുള്ള വിധിപ്രകാരം ദായാദികറം ഉടന്തന്നെ 
ശൃുദ്ധന്മാരാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വിഭീഷണന് ഉടനെ രാമസമീപ 

ത്തു ചെന്നതായി പഠഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ചു മനുസ്തൃതിയില്: ജ് 

മേദ്യതൈരാഹവേശസ്റ്റൈ ക്ഷത്രധരമമൃതസ്യതു 

സദ്മഭസന്തി്ലതേ യജഇഞെസ്പഥാശൌചമിതിസ്ഥിതി?? 

“്സൃദ്ധത്തില് ഉയത്തപ്പെട്ട ശസ്തരങ്ങളേറ൨ മരിച്ചവനെറ പ്രേത 

യഇഞം ഉട൯തന്നെയവസാനക്കും. ആ ഒരു ദിവസംകൊണ്ടുതന്നെ 

ആശൌചവും അവസാനിക്കും?” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ദിവസം 

൫൭ ശൌചമുകൂളതുകൊണ്ട് , പിറേറദിവസമെ പാരലൌകികകായ്യം 



ടാ 1985 
ക 

മുഴുവനും അവസാനിക്കുകയുള്ളവെന്നൂഹിക്കാവുന്നതിനാല് പിതൃമേധം 

കഴിഞ്ഞ പിറേറദിവസമാണ് വിഭീഷണന് രാമസമീപത്തു പോയ 
ഠ 

തെന്നാണ് വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ പറയുന്നത്. 

41. രാമോപി സഹസൈസ്പേന സസൃഗ്രിവഃ സലക്ഷ്മണഭ 

ഹഷംലേഭേരിപൂ൯ഹത്വാ യഥാവ്ൃത്രം ശതക്രതുഃ 

രാമഭ അപികരാമനും, രിപൂന്ഹത്വാടരിപുക്കമെ ഹനിച്ചിട്ട്', വൃതരംഹ 

ത്വാടവൃത്രനെ ഹനിച്ചിട്ടു് , ശതക്രതുഭ യഥാംദേവേന്്രനെന്നപോലെ, 

സൈന്പേനസഹട സൈന്യത്തോടും, സസുഗ്ഗിവഃ_സുഗ്രിവനോടുടം, സ 
ലക്ഷ്ൂണഃട ലക്ഷ്മൂണനോടും ക്രടിയവനായിട്ടു , ഹഷം ലേഭേടഹഷ 
ത്തെ പ്പാപിച്ചു. 

സുഗ്രീവനോടും ലക്ഷ്ണനോടും വാനരസൈന്യയത്തോടുംക്രടിയ 
രാമന് ശത്രുക്കളെ സംഹരിച്ചശേഷം, വൃത്രാസരനെ സംഹരിച്ച ശേ 
ഷം ദേവേന്ദ്രനെന്നപോലെ, സന്തോഷിച്ചു. ശതൂവധം നിമിത്തം സു 
ഗ്രീവലക്ഷ്മണാദികളും സന്തോഷിച്ചുവെന്നു സാരം. 

49. മാതലിശ്ചതദാരാമം ലം 
അനുണഞാതശ്ച രാമേണ യയൌസ്വര്ഗം വിഹായസാ. 

തദാമാതലിഃ ചം അപ്പോം മാതലിയും, രാമം രാമനെ, പരിക്രമൃയ അ 
പ ലയ്കിണുമ്വരം ചെയ്യിട്ട്, അനുജ്ഞാതഃ ചട അനു 
ഇഞ്ഞ നല്കപ്പെട്ടവനായിട്ടു് ളു വിഹായസാ--ആ കാശത്തില്ക്രടെ, സ്വ 
രഗംയയൌക സ്വര്ഗത്തെ യാനംചെയ. 

അപ്പോം, മാതലിയും ശ്രീരാമനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു നമസ്ത, 
രിച്ചു. രാമാജഞപ്രകാരം ആകാശമാര്ഗത്തില്ക്രടെ നിപ ത്തെ പരഷുച്ചു. 

രാമ൯ മാതലിയെ അനുഖഞ കൊടുത്തയചതി ലു ാ വുത।നെക്കുറിചച (ര 
പാലി ചവ ച്ച ശ്രീ 

“രാഘവസ്ത്ര രഥംദിവ്യയമിന്ദ്രദത്തം രവിപ്രഭം 
അനുജ്ഞായമഹാപ്രാജേഞാ മാതലിം പ്രത്വപൂജയത് ദശിതാമഹതീശക്തിഃ കൃതംമേപ്രിയമുത്തമം 
ഗച്ലെ ദാനിമനുജ്ഞാതോ മയാത്വം ത്രിദശാലയം 
ഇതിരാമാഭ്യനുമഞാതോ മാതി ശക്രസാരഥിം 
ടിവ്യംതുരഥമാസ്ഥായ ദിവമേവാരുരോഹസഭ.? 

്ഇന്ദ്രനാല് നല്കപ്പെ _ട്ടതും, സു യ്യനെന്നപോലെ തുമായ ദിപ്യൃ രഥത്തോടു ക ടിം: മെന്നു സമ്മതം നല്കിയശേഷം 



1290 അഭദ്ധ്യാത്ഥരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

മഹാപ്രാണഞനായ രാമന് മാതലിയെ ആദരിച്ചു. “ഹേ മാതലെ! സാ 
രഥ്യത്തിലുളള മഹതിയായ ശക്തിയെ അഞ്ങുന്നു പ്രകാശിപ്പി ച്ചിരിക്കു 
നനു. എനിക്ക തൃന്തമിഷ്കത്തെ ചെയ്യിരിക്കുന്നു. ഇപ്പ്ോോം ഞാന് സമ്മതം 
തന്നിരിക്കുന്നു, സ്വര്ഗത്തിലേക്കു പി എന്നിങ്ങിനെ രാ 
മനാല് അനുജ്ഞ നല്കപ്പെട്ട ഇന്ദ്രസാരഥിയായ മാതലി ദിപ്യമായ 
ആ രഥത്തിലിരുന്ന്' സ്വര്ഗത്തിലേക്കുതന്നെ പോകയും ചെയ്” എ 
ന്നെതരയും സ്ുഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ് 

49. തതോഹൃഷ്ടമനാരാമോ ലക്ഷ്മൂണം ചേദമബ്ബലീത് 
വിഭീഷണായ മേ ലങ്കാരാജ്യം ദത്തംപുരൈവഹി 

44. ഇദാനീമപിഗത്വാത്വം ലങ്കാമദ്ധ്േവേ പിഭീഷണം 

അഭിഷേചയവീപ്പൈശ്ച മന്ത്രവദ്വിധിപൃര്വകം 

തതം അനന്തരം, ഹൃഷ്ടമനാഭ രാമഃംസന്തോഷിച്ച മനസ്റ്റോടുക്രടിയ 

രാമന്, ലക്ഷ്മണം - ലക്ഷ്മണനോട്ട്, ഇദം ഇതിനെ, അബ്ബവീത് ചംപ 

റകയും ചെയ്യൂ, ലങ്കാരാജ്യം- ലങ്കയെന്നു പേരായ രാജ്യം, പുരാ ഏവം 
മുമ്പേതന്നെ, വിഭീഷണായവിഭീഷണന്നായ്യ്ലോണ്ടു്, മേ-എന്നാല്, 

ദത്തംഹിട ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടുവല്ലൊ, ഇദാനീം അപിം.ഇപ്പോഠംത്ത 

ന്നെ, ഗത്വാടഗമിച്ചിട്ട്, ലകകാമഭേല്യ- ലങ്കയുടെ മഭ്ധ്ൃയത്തില് വെച്ച് 

വിപ്പൈട_വിപ്രന്മാരോടുക്രടെ, മന്ത്രവദ്വിധിപൂര്വകംടമന്ത്രവിധിപ്പ 

കാരം, വിഭീഷണം വിഭീഷണനെ, ത്വം അഭിഷേചയ-നീയഭിഷേ 

കാ ചെയ്യാലും. 

സന്തുഷമനസ്ത്ൃനായ രാമന്, പിന്നെ ലക്ഷ്ണനോടിപ്രകാരം പ 

റഞ്ഞു:__“ഹേ ലക്ഷ്മണ! മുമ്പ്തന്നെ ഞാന് ലങ്കാരാജ്യത്തെ വിഭീഷ 

ണന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെല്ലൊ. നീയിപ്പോഠംത്തന്നെ ലങ്കയില് ചെ 

ന്ന്, രാജ്യനിവാസികളുടെ മഭലൃത്തില്വെച്ചു' ബ്രാഹ്മണരോടുക്രടെ മ 

തതവിധിപ്രകാരം കമ്മങ്ങം നടത്തി വിഭീഷണനെ അഭിഷേകം ചെ 
22 

യ്യാലു൦. 

49. ഇത്ചുക്തോ ലക്ഷ്കണസ് തൂർണം ജഗാമസഹവാനരൈഃ 

ലങ്കാം സവരണകലശൈഭഃ സമുദ്രജലസംയുതെ3 

46. അഭിഷേകംത്തുഭം ചക്രേ രാക്ഷസേന്ദ്രസ്യ ധീമതഭ. 

ഇതിഉ ക്തഃ_ ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട, ലക്ഷ്മണ. ലക്ഷ്മണന്, വാനരൈഃ 

സഹംവാനരന്മാരോടുക്രടെ, തുരണംടവേഗം, സമദ്രഃഃലസംയുതൈഴ 

സുവര്ണകലശൈഃടസമുദ്രജലത്തോടു ശ്രടിയ സ്വര്ണകലശങ്ങറം 



ല്യം 1987 

കൊണ്ട്, ധീമതഃ രാക്ഷസേന്ദ്രസ്യം- ബുഭ്ധിമാനായ രാക്ഷസാഗിപ 

നെറ, ശ്രഭം അഭിഷേകം_ശോഭനമായ അഭിഷേകത്തെ, ചക്രേ 

ചെയ്യു. 

രാമാജ്ഞെ കേട്ട ലക്ഷ്മണന് ഉടനെ വാനരന്മാരോടുക്രൂടെ ലങ്ക 

യില് പ്രവേശിച്ചു. സമുദ്രജലം നിറച്ചിരിക്കുന്ന സ്വര്ണകുംഭങ്ങറം 

കൊണ്ട്” ബുദ്ധിശാലിയായ വിഭീഷണനെറ അഭിഷേകം നടത്തി. 

തതഃപൌരജനൈഃസാദ്ധം നാനോപായനപാണിഭിടഃ 

4/7. വിഭീഷണ സസെരമിത്രിരുപായനപുരസ്തൃതഭ 

ദണ്ഡപ്രണാമമകരോദ്രാമസ്വാശ്രിഷ്ണകര് മണടഃ 

തതഃ അനന്തരം, സസെരമിത്രിഃടല ക്ഷുണനോടുക്രടിയ, വിഭീഷണഭം 

വിഭീഷണന്, ഉപായ നപുരസ്തൃതഃടഉപായനത്തെ പുരസ്മരിച്ചവനാ 

യിട്ട് , നാനോപായനപാണിര്ഭ്ഭ-നാനാവിധങ്ങളായ ഉപായനങ്ങ 

ളെ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുന്ന, പൌരജനൈദഃസാഭ്വാംംപുരവാസിജനങ്ങ 

ളോടുക്രടെ, അക്ലിഷ്ഠകര് മണഃടക്രേശമഥില്ലാതെ കമ്മങ്ങളെ നടത്തുന്ന, 
രാമസ്ൃയടരാമന്നു , ദണ്ഡപ്രണാമം അകരോത്ടദണ്ഡപ്രണാമംചെയ, 

അഭിഷേകും കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ലക്ഷ്കണനോടുക്രടിയ വിഭീഷ 
ണന് കാഴ്ഠ,ദ്രപ്യങ്ങളോടും, കാഴ്ച സാധനങ്ങളെ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുന്ന 
ലങ്കാപട്ടണ നിവാസി ജനങ്ങളോടും ക്രുടെ വന്ന്, ഏതു കമ്മത്തെ 
യും ക്ലേശം ക്രടാതെ നടത്തുവാന് പ്രാപ്ലനായിരിക്കുന്ന രാമനറെറ ചര 
ണാരവിന്ദങ്ങളില് വീണു നമസ്തൂരിച്ചു. 

ി പു 
ലി ലക്ഷ്മണന് വിഭീഷണനെ അഭിഷേകംചെയ്ത്കാന് ലങ്കയിചേക്കു 

പോയതിനേയ്യം 
ശ്രീവാല്പീകി;__ 

“തഥേതുക്ത്വാസുസംഹൃഷ്ടട സൌവര്ണം ഘടമാദദേ 
തംഘടം വാനരേന്ദ്രാണാം ഹസ്നേദത്വാമനോജവാന് 

അഭിഷേകം നടത്തിയ സമ്പ്ദായത്തേയും കുറിച്ച 
ടി 

വ്യാദിദേശമഹാസത്വാന് സമുദ്രസലിലംതദം 
അതിശീഘ്യംതതോഗത്വാ വാനരാസ്തേ മനോജവാഭഃ 
ആഗതാസ്തജലംഗൃഫ്യ സമുദ്രാദവാനരോത്തമാഃ 
തതസ്ലോകംഘടം ഗൃഹ്യ സംസ്ഥാപ്യപരമാസനേ 

ഘടേനതേനസൌമി ത്രിരഭൃഷിഞ്ചദ പിഭീഷണം 
ലങ്കായാം രക്ഷസാംമഭ്ര്യേ രാജാനേം രാമശാസനാത് 

രാമാജഞപ്രകാരം ചെയ്യാമെന്നു വറ (ര) ) ഞ്ഞു തിസന്തുദ്നായ 
ണ൯ ലമദ്ധയില് പ്രവേശിച്ചിട്ടു, രോ സ്വരണഘടക 

നി 
വ 

മടത്തു വാനര 
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വീരന്മാരുടെ കയ്യില് കൊടുത്തു. മഹാ ബലവാന്മാരായ വാനരന്മാര 
വിടെനിന്നു ലേഗം ചെന്ന സമുദ്രജലം ഘടങ്ങളില് നിറച്ച് അതിലേ 
ഗം കൊണ്ടുവന്നു. അതില്നിന്ന്” ഒരു കലശത്തെ ലക്ഷൂണനെടുത്തു. 
വിഭീഷണനെ ഉല്കൃഷ്ടമായ രാജാസനത്തിലിരുത്തി. ആ കലശത്തി 
ലെ ജലം വിഭീഷണന്െറ ശിരസ്സില് ലക്ഷ്മൂണനൊഴിച്ച്, രാമാജഞപ്ര 
കാരം ലക്ഷ്മണന് വിഭീഷണനെ ലങ്കാധിപതിയായഭിഷേകംചെയ്യ. 

വിഭീഷണനും മറ രാക്ഷസന്മാരും രാമസമീപത്തു കൊണ്ടുവ 
ന്ന ല് കാഴ്ച ദവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു” ശ്രീവാല്വീകി:__ 

“അക്ഷതാന് മോദകാന് ലാജാന് ദിപ്യ്യാഃ സുമനസസ്തഥാ 
ആജഫ്രു സ്നേതദാഹൃഷ്ഠാട പെരരാസ്തതരനിശാ ചരാഭ. 
തല്ഗൃഹീത്വാതുദുര്ധഷോ രാഘവായന്പവേദയത് 
മംഗല്യംമംഗലംസര്വം ലക്ഷ്മൂണായ ചവീയ്യുവാന്.?? 

ലങ്കാനിവാസികളായ ആ രാക്ഷസന്മാര് അതി സന്തുഷ്ണന്മാരാ 
യിട്ട്, അക്ഷതങ്ങം (കദംമസമ്മിശ്രമായ പച്ചരി) മോദകങ്ങറം 
ലാജങ്ങഥം (മലര്) ദിപ്യങ്ങളായ വൃഷ്ട്ുങ്ങള്ം മുതലായവ കൊണ്ടു 
വന്നു. കല്യാണകരമായ ആ മംഗള പദാത്ഥങ്ങകളെ ധീരനായ പിഭീ 

് ൭ ൭ 
[1 ടി ഷണന കൈകൊട്ടെടുത്ത് ശ്രീരാമന്നും ലക്ഷ്മൂണന്നുംസമപ്പിച്ച്. 

48. രാമോവിഭീഷണംമദ്ദഷ്ടവാ പ്രാപ്ലരാജ്യം മുദാന്വിതഃ 
കൃതകൃത്ൃമിവാത്മാനമമന്യതസഹാനു ജഃ 

പ്രാപ്ലരാജ്യംട പ്രാപിച്ച രാജ്യത്തോടുക്രടിയ, വിഭീഷണം- വിഭീഷണ 
നെ, ദുഷ്്വാടദശിച്ചിട്ടു്, മുദാ അന്വിതഭ രാമഃംസന്തോഷത്തോടുക്ര 
ടിയ രാമന്, സഹാനുജഃംഅനുജനോട്ട സഹിതനായിട്ട്, ആത്മാനം 
തആൃത്മാവിനെ (തന്നെ) കൃതകൃത്യംഇവംചെയ്യപ്പെട്ട കൃത്ൃത്തോടുക്ര 
ടിയവനെന്നപോലെ, അമസ്തൃതംവി ലാരിച്ച. 

രാജ്യാധിപത്യം പ്രാപിച്ച വിഭീഷണനെക്കുണ്ട രാമന് സന്തോഷ 

യുക്തനും ലക്ഷ്കൂണസഹിതനുമായിട്ടു' ചെയ്യേണ്ടതായ കര്മത്തെചെയയ 

തീത്തവനെന്നപോലെ തന്നെക്കുറിച്ചു ഭാവിച്ചു. വാസ്തവത്തില് നിത്യ 

തൃപ്പനും നിഷ് ക്രിയനുമായിരിക്കുന്ന രാമന്ന് സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടൊ 
ത 

ന്നുമില്ല, യാതൊരു കമ്മവും ചെയ്യുന്നതുമില്ല. എങ്കിലും മാനുഷരീതി 
0 9 ൭൭ ] യെ അഭിനയിച്ചുവെന്നു കാണിപ്പാനാണ് *കൃതകൃത്യം ഇവ്” എന്നുപ 

യോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 



പത്രണ്ടാം സര്ഗ്ഗം 1989 

ി ട്] 

40. സുഗ്രീവം ച സമാലിംഗ്യ രാമോവാക്യമഥാബ്ബവീത് 

സഹായേന ത്വയാപീര! ജിതോ മേ രാവണോമഹാന്൯ 

50. പിഭീഷടോപിലകായാമഭിഷിക്തോമയാനഘ! 

സുഗ്രീവം ചട സുഗ്ഗീവനേയും, സമാലിംഗ്ൃടനന്നായാലിംഗനം ചെ 

യ്മിട്ട്, രാമഭകരാമന്, അഥവാക്ഷംട അനന്തരം വാക്യത്തെ, അബ്ര 

വിത് പറഞ്ഞു, വിര! ഹേ പരാക്രമശാലിന്! സഹായേന ത്വയാട 
സഹായനായ നിന്നോടുക്രടെ ചേന്ന, മയാ-എന്നാല്, മഹാന് രാവ 
ണഃടമഹാനായ രാവണന്, ജിത ംജയിക്കപ്പെട്ടു, അനഘ!ടഹേ ദോ 

ഷരഹിത! മയാട എന്നാല്, ലങ്കായാം ലങ്കയില്, വിഭീഷണ അപിട 

വിഭീഷണനും, അഭിഷിക്ത അഭിഷേകം ലെയ്യപ്പെട്ടി. 

മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെയനുസരിച്ചു', കൃതകൃത്യനായിരിക്കുന്ന രാ 
മന്, ഉത്തമനായ ഒരു മഹാരാജാവിന്െറെ മഹല്കമ്മത്തില് സഹാ 
യികളായിരുന്നവരോടട്, അദ്ദേഹം എങ്ങിനെ കൃതജ്ഞതയെ പ്രകാ 
ശിപ്പിക്കേണം എന്നതിനെകാണിക്കുന്നു:_ ശ്രീരാമന് സുഗ്രീവനെ സ്റ്റേ 
ഹപുവ്യം ആലിംഗനം ചെയ്യൂശേഷമിങ്ങിനെ പഠഞ്ഞു:__ഹേ വീര! 
സഹായ ഭൂതനായ നിന്നോടുക്രടെ യോജിച്ചതുകൊണ്ടു്, മഹാ പരാ 
മിയായ രാവണനെ ജയിപ്പാനും, ഹേ നിഷ്ടളങ്ക! വിഭീഷണനെ ലങ്ക 
യില് രാജാവായഭിഷേകം ചെയ്ത്ാനും സാധിച്ചു.” വിര! അനഘ! 
എന്ന രണ്ടു വിശേഷണങ്ങറം രാജാവിന്െറ സഹായികഠംക്കുണ്ടായിരി 
ക്കേണ്ടതായ രണ്ടുത്തമഗുണങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. പരാക്രമമുണ്ടെങ്കിലും 
നിഷ്ഠ ഉ ങ്കനല്ലെങ്കില് ആ ബന്ധു, കായ്റ്രസാധ്ൃ ത്തില് സഹായിക്കയില്ല. 
നിഷ്ഠ,ളങ്കതയുണ്ടു്, പ്രവൃത്തിസാമത്ല്യമില്ലെന്നു വരികിലും ആ ബന്ധ 
വിനെക്കൊണ്ടപകാരമുണ്ടാകയില്ല. അതിനാല് ഈ രണ്ടു ഗുണവും തി 
കച്ചം സുഗ്രീവന്നുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണെ തനെറ കായ്യയം സാധിച്ച 

റം തെന്നു പറയുന്ന ശ്രീരാമന് “അസ ഹായ സമത്ചോപി കായ്യസിദ്ധിം 
൭൭ ം നവിന്ദത സഹായമില്ലാത്ത ഒരുവന് സ്വതേ സമത്ഥനായിരുന്നാ 

ലും കായ്യസിദ്ധിയെ പ്രാപിക്കയിപ്ലെന്നുകള രാജനീതികയെ വെളിപ്പെടു ം ് ല ത 9 ആവാനാണ് രാമന൯ ആദ്യമായി സുഗ്ഗീവമൈത്രിയെ സമ്പാദിച്ചത് 
സ്വശക്തികൊണ്ടുതന്നെ റ്] 

റ 
ട ത ഇമ്ത്രാമാതൂത്താല് സ $ കല കായ്യുവും നട ത്താ൯ സാധിക്കുമെങ്കില് എന്തിനായിടറണ് രാമന് സുഗ്രിവാദികളട്ടെ 

ണന മൈത്രിയെ ( 7 7) ( യ സമ്പാദിപ്പാന് ത്രമിച്ചതെന്ന ശങ്ക ചിലക്കുണ്ടാകാം. 'രാമ ചന്ദ്രന് ഥന പ സമത്ഥ൯ തന്നെയെങ്കിലും, രാജൃപരിപാലനാടികാ ത്രിതിയ ജാവ റ് യ്ക ലു) ഏപ്പെട്ടിരിക്കു 1൬ ഒരു രാജറവ് ഏതുവിധം പ്രവത്തിക്കേണ 
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മെന്നുക് പദ്ധതിയെ പ്രവൃ ത്തിമാര്ഗത്തില്ക്രടെ ലോകത്തെ വരിപി 
ടു ലി വ ക്ഷവാനു ഉത്തമരാജാവിനെറ സമ്പ്പദായത്തെ അംഗീകരിച്ചതാണെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

21. തതടഭപ്രാഹഹതൃമന്തം പാശ്വസ്ഥം വിനയാന്വിതം 
വിഭീഷണസ്യാനമതോ ഗച്ഛ ത്വം രാവണാലയം. 

58, ജാനകൈസര്വമാഖ്യയാഹി രാവണസ്യവധാദികം 
ജാനക്യാഭപ്രതിവാക്യംമേ ശീല്രമേവനിവേദയ. 

തതഭട അനന്തരം, വിനയാന്വിതംംവിനയത്തോട്ട ക്രടിയവനും, പാ 
ശ്വസ്ഥംട സമീപത്തു നില്ക്കുന്നവനുമായ, ഹനൂമന്തംടഹനുമാനോട്ട, 
പ്രാഹ പറഞ്ഞു. ത്വംടനീ, വിഭിഷണസ്യട-വിഭീഷണനെറ, അനുമ 
തഃംഅനുമതിയോടുക്രടെ, രാവണാലയം ഗച്ഛ -രാവണനെറ വസതി 
യെ ഗമിച്ചാലും, രാവണസ്യ-രാവണനെറ, വധാദികംസര്വംടവധം 
മുതലായ സര്വത്തെയും, ജാനക്ര്ൈടജാനകിയോട്ട്, ആഖ്യാഹി_ആ 
ഖ്യാനം ചെയ്യാലും, ജാനകഷ്യാഃടജാനകിയുടെ, പ്രതിവാക്യംടമവപടി 
യെ, ശിഘം-വേഗം, മേ നിവേദയംഎന്നെ അറിയിച്ചാലും. 

സത്യവും മധുരവുമായ വാകൃത്താല് സുഗ്രീവന്െറ പേരിലുള്ള സ 

ന്തോഷത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചതില് പിന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്, വിനീതനും 
സമീപത്തു നില്ക്കുന്നവനുമായ ഹനുമാനോടിപ്രകാരം പറഞ്ഞു: 

ഭദഹ ഹതമന്! നി വിഭീഷണനെറ സമ്മതം വാങ്ങിയശേഷം 
ലങ്കയില് പ്രവേശിച്ചു, രാവണവധം മുതലായ സര്വ വൃത്താന്തത്തെ 

യും സിതയോടു പറഞ്ഞു്, സീതയുടെ മ൨പടിയെന്താണെന്നുള്ളൂതിനെ 
വേഗം എന്നെയറയിക്കുക.? 

പാശ്വസ്ഥം വിനയാന്വിതം എന്ന രണ്ടു വിശേഷണങ്ങറം രാജ 
ഭൂത്യ്യന്നുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായ ഉത്തമഗുണങ്ങളെക്കാണിപ്പാനുപയോ 
ഗിച്ചതാകുന്നു. വമ്പിച്ച കായ്യങ്ങഥം നടത്തുവാന് പ്പാപ്ലനായിരുന്നാ 

ലം രാജഭൂത്യ൯ രാജാവിന്െറ നേരെ യഥാത്ഥമായ വിനയം അട 
ക്കം_ഉ കുള വനായിരിക്കണം. രാജാവെപ്പ്യോം എത്തൊന്നിനെ ആ 

ഗ്ഞാപിക്കുമോ അതു കേംപ്പാനൊരുക്കത്തോടുക്രടെ രാജാവില് നിന്ന 
തിദൂരെയല്ലാതെയിരിക്കുന്നതവന്െറ സ്വഭാവമായിരിക്കണം. അങ്ങി 

നെ വരേണമെങ്കില്, രാജാജ്ഞയെ യഥാശക്തി യഥാസമയം നിര്വ 

ഹിക്കുകയെന്ന ഒന്നു മാതൂമായിരിക്കേണം ആ ഭൂത്യനെറ പ്രധാന കാ 
ഡ്യം. ഈ രണ്ടു ഗുണങ്ങളുണ്ടാകുന്നതോടുക്രടെ ഇതരങ്ങളായ പ്രധാന 

ഗണങ്ങമുമുണ്ടാകും. മത്തമഭ്ൂത്ൃന്നുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായ ഉത്തമഗുണ 
[പി 
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ങ്ങളുടെ മാതൃകയാണ് ശ്രീഹനുമാ൯. ഹനുമാനെപ്പോലെ രാമദാസൃ 

ത്തെ പരമപുരുഷാത്ഥപ്രാപ്ലിസാധനമായ നഷ്ണിക്കുന്ന മറെറാരു ഭൂത 

നില്ലെന്നു സര്വാത്മാവായ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് രുന്ന 

ണ്ടാണ് സിതാസമീപത്തിലേക്ക്' ഹനുമാനെ അയച്ചതെന്ന് സുന്ദര 

കാണ്ഡത്തില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കയാല് ഉവിടെ വിസ്തരിക്കേണ്ടതായ 
ആവശ്യമില്ലെന്നു വിചാരിച്ചു ചുരുക്കുന്നു. വിഭീഷണനെറ സമ്മതം 

വാങ്ങിയശേഷം ലങ്കയിലേക്കു പോവാനാജ്ഞാപിച്ചതിനെറസാരം:- 
ലങ്കയുടെ അധിപതി ഇപ്പോഠം വിഭീഷണനാകുന്നു. ആധിപത്യം നല് 
കിയതു ശ്രീരാമചന്ര്ര൯ തന്നെയെങ്കിലും ഇനിമേല് ലങ്കാപ്രവേശം 
മുതലായ കായ്ക്ും വിഭീഷണാനുമതിയോടുക്രടെ നടത്തേണ്ടതു തനെ 
യും തന്െറ ഭത്യന്മാരുടെയും മുറയാണെന്ന്' സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അ 
തിസ്വാതന്ത്ര്യം അവജ്ഞയെക്രടെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാകയാല് ഒരു മ 
ഹാരാജാവ് , തന്െറ അധീനനായിരിക്കുന്ന മറെറാരു രാജാവിനെ 
രാജ്യത്തില് അതിസ്വാതന്ത്രപ്യത്തെ ഉ പയോഗിക്കുന്നതു” കലഹകാരണ 
മായി വരാമെന്നുള്ള മുന്കരുതല് അത്യാവശ്യമാണെന്നുമ് രാജനീതി 
യെ പ്രകാശപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീവാല്വീകി:__ 

“അനുമാന മഹാരാജമിമം സൌമ്യ വിഭീഷണം 
പ്രവിശൃ നഗരീം ലങ്കാം കുശലം ബ്രുഹി മൈഥിലിം.?? 

ദ് സൌമയ ഹന്തമ൯! മഹാരാജാവായ ഈ വിഭീഷണനന്െറ 
സമ്മതം കിട്ടിയശേഷം നീ ലങ്കാനഗരിയില് പ്രവേശി ല്, മിഥിലാ 
രാജപുത്രിയോടു കുശലം പറയുക.” എന്നു' വിഭിഷണനെറ മഹാരാജ 
പദവിയെ രാമന് അത്യന്തം ആദരിച്ചതായിട്ടും സൌമു)! എന്നുമുള 
സംബോധനംകൊണ്ട്', എന്നിലെന്നപോലെ വിഭിഷണനിലും നീ സ 
ന്മനസ്സുള്ളവനായിരിക്കേണമെന്ന്' ഹനുമാനെ ധരപ്പിക്കുന്നതായിട്ടും, 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സിതയുടെ പ്രതിവാക്യമെന്നെയറിയിക്കേണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച, ശ്രി ചാല്പികി:__ 
€ “പ്രിയമേതദിഹാഖ്യാഹി വൈദേഹ്യാസ്തം ഹരീശ്വര! 
പ്രതിഗൃഹ്ൃയച സന്ദേശമുപാവത്തിതു മര്ഹസി. 

% ടു ഇവിടെ നടന്നതായ പ്രിയവത്തമാനത്തെ, ഹേ വാനരമ്രേഷ്ട! തി 

നീ സീതയോടു പറഞ്ഞശേഷം, സീത പറയുന്ന സന്ദേശത്തെ സ്വി കരിച്ചിങ്ങോട്ട മടങ്ങിവരിക?” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 
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99, ഏവമാജ്ഞാപിതോ ധീമാന് രാമേണ പപനാത്മജഃ 
പ്രവിവേശ പുരീം ലങ്കാം പുജ്യമാനോ നിശാചര 

28. പ്രവിശ്യ്യ രാവണധൃഹം ശിംശപാമൂലമാശ്രിതാം 
ദദശ ജാനകിം തത്ര കൃശാം ദീനാമനിന്ദിതാം 

99. രാക്ഷസിഭിഭ പരിവൃതാം ധ്യായന്തീം രാമമേവഹി. 
ഏവം ഇപ്രകാരം, രാമേണടരാമനാല്, ആജ്ഞാപിതഭടകല്ലിക്കപ്പെ 
ട്ട, ധീമാന് പവനാത്മജഃ- ബുദ്ധിമാനായവായുപുതരന്, നിശാചരൈ 
രാക്ഷസന്മാരാത, പുജ്യമാനഃ-പുലിക്കപ്പെടുന്നവനായിട്ടു, ലങ്കാം പു 
രീം - ലങ്കാപുരിയെ, പ്രവിവേശംപ്രവേശിച്ച, രാവണഗ്ൃഹം പ്രവിശ്യ. 
രാവണനെറഠ ഗൃഹത്തെ പ്രവേശിച്ചിട്ട്, ശിംശപാമൂലമാശ്രിതാംടശിം 
ശപാവ്ൃക്ഷമൂലത്തെ ആശ്രയിച്ചും, ദീനാംംമുഃഖത്തോടുക്രടിയും, ആ 
നിന്ദിതാം-പൂുജനീയഗുണങ്ങളോടുക്രടിയും, രാക്ഷസിഭിഭചേരാക്ഷസിക 
മാല്, പരിവ്ൃതാംടചുററപ്പെട്ടും, രാമം ഏവചരാമനെത്തന്നെ, ധ്യാ 
യന്തിംടധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവളുമായം, ജാനകിംടജനകപൂത്രിയെ, 
ദദശം- കണ്ടു. 

ശ്രിരാമചന്ദ്രനെറ, ഇപ്രകാരമുള്ള കല്പനകേട്ട ബുദ്ധിശാലിയായ 

ഹനുമാന്... രാമകല്ലനയില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാരത്തെ നന്നായി 
ധരിച്ച ഹനുമാ൯൨ലങ്കാപൂരിയില് പ്രവേശിച്ചു. ഹനുമാന്െറ പരാ 
ക്രമത്തേയുംം ബുദ്ധിശക്തിയേയും മുമ്പേതന്നെ നന്നായറിഞ്ഞിരിക്കു 
ന്ന ലങ്കാനിവാസികളായ രാക്ഷസന്മാർ ഹനുമാനെ സാദരം സല്ക്ക 

രിച്ചു. ഉടനെ ഹനുമാന് രാവണഗൃഹത്തില് പ്രവേശിച്ചു. ശിംശപാ 
വൃക്ഷത്തിനെറ ചുവട്ടില് രാക്ഷസികളാല് ചുററപ്പെട്ടും, അതി ദുഃഖ 
ത്തോടുംക്രടെ ശ്രിരാമചന്ദ്രനെത്തന്നെ ധ്യാനിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക 
ല്യാണഗുണശാലിനിയായ സീതയെക്കണ്ടു. 

വിനയാവനതോഭൂത്വാ പ്രണമുൃ) പവനാത്മജഭഃ 

58. കൃതാംജലിപൂടോ ഭൂത്വാ പ്രഹ്വോ ഭക്ത്യാഗ്രതഃസ്ഥിതഃ 

വിനയാ വനത ഭൂത്വാ വിനയത്താല് അവനമിച്ചവനായി ഭപിച്ചി 

ട്, പവനാത്മജഃ-വായുപുത്ന്, പ്രണമ്ൃടപ്രണമിച്ചിട്ട് , കൃതാംജലി 

പുടഃഭൂത്വാ-ചെയ്യപ്പെട്ട അംജലിപുടത്തോടുക്രടിയവനായ് ഭവിച്ചിട്ട്, 

ഭക്ത്യാ ഭക്തികൊണ്ടു', പ്രഹവഭ താണവനായിട്ടു', അഗ്രതഃസ്ഥിതം 

മുമ്പില്നിന്നു. 

സീതയെക്കണ്ട ഉടനെ, വായുപുതതന് വിനയത്തെ പ്രകാശിപ്പി 



രി 1948 

കി തലതാ്ി നമസ്തൃരിച്ചശേഷം ശിര്സ്രില് കൈകമെവെച്ച തൊ 

ഴു് ഭക്തികൊണ്ടു വളരെ താഴ്സയോടുക്ൂടെ സീതയുടെ മുമ്പില്നിന്നു. 

തം ദൂഷ്ണവാ ജാനകി തൂഷ്ണീം സ്ഥിത്വാപൂര്വസ്തരതിംയയെൌ 
ടം ട്] 

507. ജ്ഞാത്വാതം രാമദൂതംസാ ഹഷാല് സെരമൃമുഖിഭവത്. 

ജാനകീ ജനകാത്മജ, തം ദൂഷ്ട്വാ- അവനെ ദശിച്ചിട്ട്, തൂഷ്ണീം സ്ഥി 

ത്വാ-മൌനമായിരുന്നിട്ടു, പൃ൪വസ്തരതിം-പൂര്വസ്തരണയെം യയൌക 

പ്രാപിച്ചം സാംഅവഠം, തം. അവനെ, രാമഭൂതം ജ്ഞാത്വാ രാമഭൂത 

നെന്നറിഞ്ഞിട്ട്, ഹഷാല് സന്തോഷം ഹേതുവായിട്ടു, സെരമ്യമുഖിഭ 

വതി പ്രകാശിച്ച മുഖത്തോടു ക്രടിയവളായ് ഭവിച്ചു. 

ജാനകി ഹനുമാനെക്കണ്ടു അല്പനേരം ഒന്നും മിണ്ടാതെയിരുന്നാ 

ലോചിച്ചപ്പോം, മുമ്പൊരിക്കല് വന്നിരുന്ന അവന്തന്നെയിവനെ 

ന്നോമ്മയുണ്ടായി. അന്നു വന്നിരുന്ന ആ ഇവന് ശ്രീരാമദൂതനാണെ 

ന്നറിഞ്ഞപ്പ്യോളണ്ടായ സന്തോഷം മുഖത്തില് സ്തൂരിച്ചതിനാല് പ്രസ 

ന്നമുഖിയായ് ഭവിച്ച. 

സതാം സെയമ്യമുഖിംദൃഷ്വാ തസ്ൈപവനനന്ദനഭ 

98. രാമസ്ൃഭാഷിതം സര്വമാഖ്യാതുമുപചക്രമേ 

സഃ പവനനന്ദനദടആ വായുപുത്രന്, സെരമ്യമുഖിം പ്രസന്നമായ 
മുഖത്തോടു ക്രൂടിയ, താം ദൃഷ്ട്വാ അവളെ ദശിച്ചിട്ട്*, രാമസ്യകരാമ 
നെറ, ഭാഷിതം സര്വം. ഭാഷിതത്തെ സര്വവും, തസ്വൈ- അവളോ 
ടട, ആഖ്യാതം ആ ഖ്യാനംചെയ്യാനായ്യ്കോണ്ട് , ഉപചക്രമേടഉപക്ര 
മിച്ച. 

സീതയുടെ മുഖപ്രസാദം കമ്നടറിഞ്ഞ ആ വായ്യസുനു, രാമന് 
പറഞ്ഞയച്ചതിനെയെല്ലാം, സീതയോടു പറവാനാരംഭിച്ചു. 

ദേവി! രാമഭ സ സുഗ്രീപോ വിഭീഷണസഹായവാന്൯ 

99, കശലി വാനരാണാംലവ സൈന്വ്യൈശ്ചസഹലക്ഷ്മുണഃ 

രാവണം സസുതം ഹത്വാ സബലം സഹമന്ത്രിഭിഃ 
60. ത്വാമാഹകശലംരാമോ രാജ്ജയേകൃത്വാ വിഭീഷണം. 

ദേവി! അല്ലയോ ദേവി! സസുഗ്രിവഃട സുഗ്ഗീപനോട ക്രടിയ 
വനും, വിഭീഷണസഹായവാന് വിഭീഷണന് സഹായത്തോടു 

൦ 
തി 6 ക്രടിയവനുമായ, രാമടഃടരാമന്, കുശലീംകുശലത്തോടു ശ്രടിയവന്, 

വാനരാണാം സൈന്യ വാനരന്മാരുടെ ദൈവന്ൃങ്ങുളാടും, സഹ 
ലക്ഷ്മണഃടലക്ഷ്കൂണനോടും കൂടിയവനായിട്ട്, സസുതംംസുതന്മാരോടു 



1 244 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ക്രടിയവനും, സബലംടസൈനൃത്തോടുക്രടിയവനും, മന്ത്രിഭിഭസഹം 
മന്ത്രികളോടു ശ്രൂടിയവനു മായ, രാവണം രാവണനെ, ഹത്വാംഹനി। 
ചിട്ട, വിഭീഷണം.വിഭീഷണനെ, രാജ്യയേകൃത്വാടരാജ്യത്തില് നിശ്ച 
യിച്ചിട്ട്. ത്വാം കുശലം ആ,ഹകചനിന്തിരുവടിയോട്ട” കുശലം പറ 
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഹേ ദേവ! രാമന്നും, സുഗ്രീവന്നും, സഹായംചെയു വിഭീഷണ 
ന്നും ലക്ക്ണണന്നും, വാനര സൈവ്ൃങ്ങറംക്കും കുശലം. വാനരസൈന്യ്യ 
ങ്ങളോടും ലക്ഷ്മൂണനോടും ചേന്ന് രാമന്, രാവണനെയും, അവന്െറ 
പുത്തന്മാരെയും, മന്ത്രിമാരെയും, സൈന്യത്തെയും സംഹരിച്ചു. ത്തതിന്നു 
ശേഷം വിഭീഷണനെ ലങ്കാരാജ്യത്തില് രാജാവായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്ക 
യാല് നിന്തിരുവടിയോടു കുശലം അറിയിപ്പാ൯ എന്നെ അയച്ചി 
രിക്കുന്നു. 

ത്വാ ഭത്തുഃ പ്രിയം വാക്രം ഹഷഗല്ഗദയാഥിരാ ക്ഷാ പ്പ 3) 

61. കിംതേപ്പിയംകരോമൃദ്യനപശ്യാമി ജഗല്തൂരയേ 
സമം തേ പ്രിയവാക്ൃസ്വയ രത്താന്യാഭരണാനിച. 

ഭത്തുടഭത്താവിനെറ, പ്രിയം വാക്യം ശ്രത്വാടപ്രിയമായ വാക്യത്തെ 
ശ്രവിച്ചിട്ട്, ഹഷഗല്ഗദയാഗിരാംസന്തോഷത്താല് ഇടറിയ വാ 
ക്കോടുക്രടെ, ( ആഹ പറഞ്ഞു) അല്യ-ഇപ്പോം, തേ കിം പ്രിയംക 
രോമിടനിണക്കെന്തൊരിഷ്ടത്തെ ഞാന് ചെയ്യട്ടെ? തേ പ്രിയവാക്യസ്വ 
സമംംനിനെറ പ്രിയവാക്യത്തിന്നു സദ്ദശമായിട്ടു', ജഗല്ത്രയേടമൂന്നു 
ലോകത്തില്, രത്നാനി ആഭരണാനിചരത്ഥങ്ങളെയും ആഭരണങ്ങ 
ളെയും, നപശ്യഠമിടഞാന്൯ കാണുന്നില്ല. 

ഭത്താവു പറഞ്ഞയച്ച പ്രിയവാക്യം കേട്ട സീത സന്തോഷാധി 
കൃത്താല് തൊണ്ടയിടറി പൂറപ്പെടുന്ന വാക്കുകമോടുക്രൂടെ ഹനുമാ 

നോട പറഞ്ഞു. *ഞാനിപ്പോഠം നിണക്കെന്തൊരു സംഭാവനയാണ് 
ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയുന്നില്ല. മൂന്നു ലോകത്തിലുമുക്ക ആഭരണങ്ങളും 
രത്ങ്ങളും നിന്െറ വാക്കിന്നു തുല്യയമല്ലെന്നു ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു.” ഏ 
തൊരിഷ്ടവസ്തരവിനെ നിണക്കു തന്നാല് നീ നല്കിയിരിക്കുന്ന സന്തോ 
ഷത്തിന്നു തക്കതായ്ക്കുരുമോ അപ്രകാരമുടു ഒരു സാധനത്തെ ഞാന് 

മൂന്നു ലോകത്തിലും കാണുന്നില്ല എന്നു സാരം. 
ഈ ഘട്ടത്തില് ശ്രീവാല്പികി:__ 

“നഹിപശ്യാമി തല്സെരമ്യ പൂഥിവ്യാമപികിഞ്ചന 
സദ്ദശംത്വല്പ്രിയാഖ്യാനേ സത്യമേതല്ബ്രവീമിതേ,?? 
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ഹേ സാധോ! നീ പഠഞ്ഞതായ പ്രിയവത്തമാനത്തിന്നു തുല്യ 

മായ ഒന്നിനേയും ഞാന് ഈ ഭൂമിയില് കാണുന്നില്ല. ഈ വാക്യം 

ത്ൃയമാണെന്നു്” ഞാന് നിന്നോടു പറയുന്നു. 

02. ഏവമുക്തസ്തുവൈദേഫ്ധാ പ്രത്യുവാ ചപ്പവംഗമ 

രത്രൌഘാദ്വിവിധാദ്വാപി ദേവരാജ്യാദ്വിശിഷ്യതേ 

09. ഹതശത്രം വിജയിനം രാമംപശ്യാമിസുസ്ഥിരം 

വൈദേഹ്യാട വിദേഹരാജപുത്രിയാല്, ഏവം ഉ ക്തഃ-ഇപ്രകാരം പറ 

യപ്പെട്ട, പ്ലവംഗമഭ-വാനരന്൯, പ്രത്യുവാച മ൨പടി പറഞ്ഞു, ഹത 
ശത്രം-ഹനിക്കപ്പെട്ട ശത്രുവോടു കൂടിയവനും, വിജയിനംംവിജയ 
ത്തോടുക്രടിയവനുമായം, രാമംരാമനെ, സുസ്ഥിരം- ഏററവും സ്ഥിര 
നായിട്ടു , പശ്യാമികഞൊന് കാണുന്നുവെന്നതു്, വിവിധാത് രത്തൌയ 
ഘാത് ബഹുവിധ ത്തിലുളല രത്നസമൂഹത്തെക്കാട്ടിലും, ദേവരാജ്യാത്' 
അപിടദേവരാജ്യത്തിനെക്കാട്ടിലും, വിശിഷ്യതേടവിശേഷമായിരി 
ക്കുന്നു. 

സീതയിങ്ങിനെ പറഞ്ഞതുകേട്ട ഹനുമാന് മപപടി പറഞ്ഞു. 
“ഹേ ദേവി! ശ്രീരാമന് ശത്രുക്കളെ സംഹരിച്ച് സര്വോല്കഷത്തോ 
ടക്രടെ സുസ്ഥിരനായിരിക്കുന്നതിനെ ഞാന് കാണുന്നുവെന്നതു യാതൊ 
ന്നോ ആ കാഴ്ചയില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന എനെറ സന്തോഷം, ബഹുവിധ 
രത്ഥസമൂഹങ്ങലുടെയേറ, സ്വര്ഗലോകത്തിന്െറയോ, ലാഭത്തില് ഗി നുണ്ടാകുന്നത]നേക്കാഠം എത്രയോ അധികം വിശേഷമുമു താകുന്നു. 

ആനന്ദസ്വരൂുപനായ രാമനെക്ക ണന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ 
ന്തോഷം മറേറതൊരു വസ്തു ലഭിച്ചാലും എനിക്കുണ്ടാകുന്നതചെന്നഭി [. 

ടി പ്രായം. ശ്രീവാല്പികീയത്തില് കാണുന്ന ഹന്തമദ്വാക്യം: __ 
“ഭത്തുഃ പ്രിയഹിതേയുകേത! ഭത്തുര്വിജയനന്ദിനി! 
സ്തര്ശ്ധമേവഹിതദ്വാക്യം ത്വമേവാഹസിഭാഷിതും 
തവൈതദ്വചനംദേവി! സാരവദ്ധിതമേവച 
തൊരഘവരദാനേന ദേവരാജ്യേനവാസമം 
അതര്ഥതശ്ചമയാപ്രാപ്ലാ ദേവിരാജ്യാദയോഗുണാഭ 
ഹതശത്രംവിജയിനംരാമം പശ്യാമിയല്സ്ഥിതം. 

ഭത്താവിനെറ പ്രിയത്തില്ം ഹതത്തിലും യോജിച്ചിരിക്കുന്ന ദേ വി! ഭത്താവിനെറ വിജയത്തില് അഭിനന്ദിക്കുന്ന മഹാഭാഗേ! ദയാ൪ ഒപം പറവാന് ഭവതിതന്നെ യോഗ്യയായവംം, നന്തി രുവടിയരുളിച്ചെയു ഈ പാക്യം സാരമായതും ഹിതമായതും തന്നെ. 

ദ്രമായ. ഈ വാ 



1946 അഭദ്ധ്യഠാത്മരാമായണം യൃദ്ധകാണ്ഡം. 

ശത്രുക്കളെ സംഹരിച്ചു വിജയിയായിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമചന്രരനെ ഞാന് 
കാണുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ, ബഹുവിധ രത്തസമൂഹങ്ങളെ എനിക്കു നി 
ന്തിരുവടി കല്ലിച്ചുതരുന്നതുകൊണ്ടും രാജ്യാദിലാഭം കൊണ്ടുമുണ്ടാകുന്ന 
സകല ഗുണങ്ങളും സിഭ്ധമായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞശേഷം ഫ 

നുമാ൯ ദേവിയോടൊരു വരം പ്രാത്ഥിക്കുന്നതിനേയും അതിന്നു" ദേവി 
പറയുന്ന മവപടിയേയും ശ്രീവാല്ലികികോകിലഗാനത്തില് നിന്നു" 
ധരിക്കുന്നതു”, അതിസന്തോഷജനകമായിരിക്കും. 

“അഹംത്വേകംവരം ഭേവിത്വത്തോയാചേ പ്രിയംമഹത് 
തന്ദേപ്രീത്യാപ്രയച്ഛു ത്വം രാമശ്ചാപ്യനുദിശൃതാം 
ഇമാഭഃശ്രതാമയാപൂര്വം രാക്ഷസ്്യോവികൃതാനനാഃ 
അസകൃല്പരുഷംവാക്ഷം വദന്ത്യോരോവണാജ്ഞയാ 

ഇഛാമിവിവിധൈഘാതൈറന്തുമേതാഃ സുദാരുണാഭ 
ഘോരാഭക്രൂരസമാ.ചാരാ വരമേതം പ്രയച്ഛ മേ.” 

ഹേ ദേവി! എനിക്കത്യന്തമിഷ്ടവും വിലയേറിയതുമായ ഒരു വ 

രംതരേണമെന്നു ഞാന് യാചിക്കുന്നു. ആവരം നിന്തിരുവടി തരേണം. 

ശ്രീരാമനോടു ഞാന് പറയേണ്ടതിനേയും അരു€ംചെയ്യേണം. ഈ ക്രു 

രകളും വികൃതമുഖികളമായ രാക്ഷസികഠം രാവണകല്ലനപ്രകാരം ഭവ 

തിയോട്ട് പലപ്പോഴും പലവിധ കഠിനവാക്കുകറം പറയുന്നതു ഞാന് 

കേട്ടിരിക്കുന്നു. അതികഠിനചിത്ത കളും പാപത്തില് പ്രവൃത്തിക്കുന്നവ 

രമായ ഇവരെ ചിത്രവധം ചെയ്യേണമെന്നു ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അതി 

ന്നനുവാദം തരേണം? എന്നുപറഞ്ഞ ഹനുമാനോടു സിത പറയുന്നു: 

രോജസംശ്രയവശ്ധാനാം വത്തതിനാം പരാജങമെയാ 

വിധേയാനാംചദാസീനാം നക്ടുദ്ധ്യേല് പ്രവഗഷഭ! 

ഭാഗ്യവൈഷമ്യദോഷേണ പുരസ്താല് ദുഷ്കൃതേനച 

പ്രാപ്ലമേതന്മയാസര്വം സ്വകൃതംഹ്ലുപഭളമ്പതേ 

പാപാനാം വാശുഭാനാം വാ വധാഹാണാമഥാപിവാ 
ര യ, 

കായ്യുകാരണകര്തൃത്വേ ന കശ്ചിദപരാധ്ൃയതി. 

രോജാവിനന്െറ ആത്രയത്തിന്നധിനകളം, പരകല്ലനയെ അനുസ 

രിച്ചപജീപിക്കുന്നവരും, അസ്വതന്രകട്ടമായ ദാസികളുടെ നേരെ, 
യു 

ഹേ കപിശ്രേഷ്ഠ! നീ കോപിക്കരുത്. എന്െറ കാലദോഷംകൊ 

ണ്ടും, മുജ്ജന്മം ചെയ്യിരുന്ന ദുഷ്ടരമ്മംകൊണ്ടും 

ചെയ്യു കമ്മത്തിന്െറ ഫലം അ 

ഞാനിതെല്ലാം അനുഭവി 

ക്കേണ്ടതായ്ക്ുന്നു. താന്താന് നിരന്തരം 

നഭവിക്കുകതന്നെ വേണമല്ലൊ. പാപികളോ, സല്കമ്മികമളോ, വ 
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ധാഹന്മാര് തന്നെയോ ആകട്ടെ. കായ്യകാരണസംഘടനയുടെ ശക്തി 

നിമിത്തം ആവിധം .പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടിവരുന്നതില് ആരേയും കുററപ്പെ 

ടത്തേണ്ട?? എന്നുപറഞ്ഞു” ഹനുമാനെ ആ പ്രവൃത്തിയില്നിന്നു വി 

രോധിക്കുന്നു. അതില്നിന്നു സീതയുടെ വിവേകത്തെ ശ്രീവാത്മീകി 

ലോകത്തെ ധരിപ്പിക്കുന്നു. 

64. തസ്ൃതദ്വചനംശ്രത്വാ മൈഥിലീപ്രാഹമാരുതിം 

സര്വേസെയമൃഗുണാഭ സെരമൃ! ത്വയ്യ്യേവപരിനിഷ്ഠിതാഃ 

65. രാമംദ്രക്ഷ്പാമിശീ ഘം മാമാജ്ഞാപയതുരാഘവ. 

തസ്യ അവന്െറ, തദ്വചനം ആ വലനത്തെ, ശ്രത്വാ- ശ്രവിച്ചിട്ട്, 

മൈഥിലി മിഥിലാരാജപുതരി, മാരുതിംടവായുപുതനോട്ട', പ്രാഹടപ 

ഞ്ഞു. സൌമ്യ! ചന്ദ്രനെപ്പോലെ ആനന്ദകര!, സര്വേസെരമ്യഗു 

ണാഃസകല സല്ഗുണങ്ങളും, ത്വയിഏവടനിന്നില്ത്തന്നെ, പരിനി 

ഷ്ഠിതാഭംഉറപ്പോടുക്രടെയിരിക്കുന്നു, രാമംടരാമനെ, ദ്രക്ഷ്യാമിടകാണ്മാ 

നാഗ്രഹിക്കുന്നു. രാഘവഃടരഘുര്രേഷ്ഠന്, ശീഘംടവേഗം, മാംംഘ 
ന്നെ, ആജ്ഞാപയ തും ആഖ്ഞാപിക്കട്ടെ. 

ഹനുമാന്െറ ഭക്തിയേയും, ആഗ്രഹമില്ലായ്യയേയും, പരാക്രമ 

ത്തേയും നന്നായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആ വാക്കുകേട്ട സീത ഹനുമാ 

നോടു പറഞ്ഞു: --““ഹേ സൌമ്യ! _.സോമനെപ്പ്പോലെ ( ചന്ദ്രനെപ്പോ 
ലെ) വാഗമൃതത്താല് ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന ഹതമ൯!__സര്വലോകത്തെ 
യും ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന സമസ്തസല്ഗുണങ്ങളും, ഒത്തൊരുമിച്ചു നിന്നില് 
സ്ഥിരങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഞാന് ശ്രീരാമ ചന്ദ്രനെ വേഗം കാണ്മാനാഗ്ര 
ഹിക്കുന്നു. ആ രഘുകലതിലകന് അതിന്നായെനിക്കനുവാദം നല്കേ 
ണമെന്നു മുള എനെറ പ്രാത്ഥനയെ അറിയിക്കുക? 

60. തഥേതിതാംനമസ്തുത്യ യയ്വൌദ്രഷ്ടും രഘ ത്തമം 
ജാനക്യാഭാഷിതംസര്വം രാമസ്യാഗ്രേന്യവേദയത്.. 

തഥാഇതിട അപ്രകാരം ചെയ്യാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു, താം അവളെ, നമ 
[ജു 1 

ി 
[രി 

സ്തൂത്യ-നമസ്ത്രിച്ചിട്ട്, രഘ,ത്തമംദ്രഷ ടുംരഘുപതിയെ ദള് പ്പാനാ 
[ര യ്യ്ലൊണ്ടു', യയെര.യാനംചെയ്യു, ജാനക്യാഃട ജാനകിയുടെ, സര്വം 

ഭാഷിതം സര്വമായ ഭാഷിതത്തെ, രാമസ്യഅഗ്രേ-രാമനെറ മുമ്പില്, സൃയയവേദയത നിവേദിച്ച. 
കല്പനപോലെച്ചെയ്യാമെന്നുണത്തിച്ചു' സീതയെ നമസ്തൃരിച്ച 

യ ശേഷം ഹനുമാന് രഘൂപതിയുടെ സമീപത്തുചെന്ന്: സീത പഠഞ്ഞ 
വാക്യത്തെ ഒന്നും വിട്ടുകളയാതെ അറിയിച്ചു. 
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യന്നിമിത്തോയ മാരംഭഃ കമ്മണാംച ഫലോദയഃ 
67. താം ദേവീം ശോകസന്തപ്ലാം ദ്രഷ്ടുമര്ഹസി മൈഥിലീം 

അയം ആരംഭഃം.ഈ പ്രവൃത്തിയും, കമ്മണാം - കമ്മങ്ങളുടെ, ഫലോ 
ദയ ചം.ഫലപ്രാപ്ലിയും, യന്നിമിത്തഭ.യാതൊരുവളാകുന്ന കാരണ 
ത്തോടു ക്രടിയതോ, ശോകസന്തപ്ലാംമുഴഖത്താല് സതന്തപിച്ചിരിക്കുന്നം 
താം മൈഥിലീം ദേവീം_ആ ജാനകീദേവിയെ, ദ്രഷ്ട്ടം അര്ഹസിക, 
ദശിപ്പാന് നിന്തിരുവടി അര്ഹനാകുന്നു. 

“ഇതുവരേ നടത്തിയ പ്രവൃത്തിയും, കമ്മങ്ങളുടെ ഫലപ്രാഫ്ലിയും 
ആരേ നിമിത്തമാക്കിട്ടായിരുന്നുവോ, ദുഃഖത്താലധികം തപിച്ചുകൊ 
ണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ജാനകീദേവിയെ നിന്തിരുവടി വേതി 2൭ 
എന്ന്” ഹനുമാന് ഉണത്തിച്ചു. നിന്തിരുവടിയുടെ സ്വരൂപദശനത്തി 
ന്നനുവാദം നല്കി സീതാദേവിയുടെ ദുഃഖം തീക്കേണ്ടതിന്നു കാരുണ്യ 
മുണ്ടാലേണമെന്നു” വാക്യസാരം. 

ഏവമുക്തോ ഹനുമതാ രാമോ ജ്ഞാനവതാം വരഃ 
68. മായാസീതാം പരിതൃക്തും ജാനകീമനലേസ്ഥിതാം 

തആദാതും മനസാ ധ്യാത്വാ രറമഃ പ്രാഹ വിഭിഷണം 

ഹനുമതാം-ഹനുമാനാല്, ജഞാനവതാം വരഃ രാമഃടധഞാനവാന്മാ 

രില് ഉല്കൃഷ്ഠനായ രാമന്, ഏവം ഉക്തഃട ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട, 

മായാസിതാംടമായാസീതയെ, പരിത്യക്തുംടപരിത്യജിപ്പാനം, അന 

ലേസ്ഥിതാം ജാനകിംടഅഗ്നിയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജാനകിയെ, ആ 

ദാതുംടആദാനം ചെയ്ത്കാനും, മനസാ ധ്യാത്വാട മനസ്സുകൊണ്ടു ധ്യാനി 

ചിട്ട, രാമഭംരാമന്, വിഭീഷണം പ്രാഹ വിഭീഷണനോടു പഠഞ്ഞു. 

ഹനുമാന് ഓഞാനസ്വരൂപനായ്ക്കു ന്നെയിരിക്കുന്ന രാമനോട്ട് സീ 

തയുടെ അപേക്ഷയെ ഇപ്രകാരം പറത്തെറിയിച്ചപ്പോഠം മായാസിത 

യെ. കായ്യസാദധൃത്തെയുദ്ദേശിച്ച് ആശ്രമത്തിലിരുത്തിയ സീതയെ. 
ഉപേക്ഷിപ്പാനും, അഗ്നിമണ്ഡലത്തില് വസിക്കുന്ന സീതയെ സ്വീകരി 

പ്രാനും, മനസ്സുകൊണ്ടുറച്ചശേഷം വിഭീഷണനോടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. 

69, ഗച്ചു രാജന്! ജനകജാമാനയാശ്ു മമാന്തികം 

സ്താതാം വിരജവസ്താഡ്യാം സര്വാഭരണഭൂഷിതാം 

രാജന്൯!ഹേ രാജാവായുള്ളോവേ!, ഗച്ഛ -ഗമിച്ചാലും, സ്ലാതാംടസ്ാ 

നിമ 3 ഉഠല് ശോഭി നംചെയ്യവളും, വിരജവസ്താഡ്യാം- നിമ്മലവസ്ത്ങ്ങള ല് 6 ക്കുന്ന 

വളം, സര്വാഭരണഭൂഷിതാം സര്വാഭരണങ്ങളാല് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട 
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വളുമായിട്ട്, ജനകജാം- ജാനകിയെ, മമ അന്തികംടഫ്യുന്െറ സമീപ 

ത്തെ, ആശു ആനയടവേഗം ആനയിച്ചാലും. 

അല്ലയോ രാജാവേ! അങ്ങുന്ന് വേഗംപോയി സീതയെ സ്താനം 
[0 

ം ു ന് ] ചെയ്യിപ്പിച്ച്” നിമ്മലവയസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ച! എനെറ സമിപ 

ത്തില് വേഗം ക്രൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാലും. 

ഈ സംഗതിയെ ത്രീവാല്യീകി:__ 

മുമ സീതാം ശിരഃസ്താതാമുപസ്ഥാപയ മൈഥിലീം 

ദിപ്യ്ാംഗരാഗാം വൈദേഹീം ദിപ്യാഭരണ ഭൂഷിതാം?? 

ശിരഃസ്താതയും ദിവ്യാംഗരാഗത്തെയും ദിവ്യാഭരണങ്ങളെയും ധ 

രിച്ചിരിക്കുന്നവളമായ എനെറ വൈദേഹിയെ എനെറയരികത്തേക്കു 
ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാലും.?? എന്നുതന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

70. പിഭീഷണോപിതച്ചു ത്വാ ജഗാമ സഹ മാരുതി 

രാക്ഷസിഭിഃ സുവൃഭധാഭിഃ സ്പാ പയിത്വാതു മൈഥിലീം 

71. സര്വാഭരണസമ്പന്നാമാരോപ്യയ ശിബികോത്തമേ 

യാഷ്ട്രികൈര്ബഹുഭി൪ഗുപ്ലാം കഞ്ചുകോഷ്ണ്ീഷിഭിഃ ശ്രഭാം 

9. താം ദൂഷ്ടുമാഗതാഭ സര്വേ വാനരാഃ ജനകാത്മജാം 

തത് ശ്രുത്വാ അതിനെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, വിഭീഷണ അപിടവിഭീഷണ 
നും, സഹമാരുതിഃ - വായുപുതുസഹിതനായിട്ട്, ജഗാമടഗമിച്ചു, സു 
വൃദ്ധാഭിഭ രാക്ഷസിഭിഃ-അതിവൃദ്ധകളായ രാക്ഷ സികളെക്കൊണ്ട്, 
മൈഥിലീംടമിഥിലാരാജപുത്രിയെ, സ്ലാപയിത്വാതുടസ്താനം ചെയ്യി 
പ്പിച്ചിട്ട്', സരവാഭരണസമ്പന്നാംടസര്വാഭരണങ്ങളോടുക്രടിയവളും; 
കഞ്ചുകോഷ്്റീഷിഭിഭ ബഹുഭിഃ യാഷ്ട്രികൈഃ ഗുപ്ലാംടകഞ്ചുകങ്ങറം (കു 
പ്രായങ്ങം) ഉഷ്ണീഷങ്ങം (തലക്കെട്ടുകഠം) ഇവയെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന 
അനേകം കോല്ക്കാരന്മാരാല് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവളും, ശുഭാം ത്തു 
ദധയുമായ, ജനകാത്മജാംടജാനകിയെ, ശിബികോത്തമേം ഉത്തമ 
ശിബികയില്, ആരോപ കയറിട്ട്, താംദ്രഷ്ടുംടഅവളെ ദരി 
പ്പാനു, സരവേ വാനരാഃട സര്൪വന്മാരായ വാനരന്മാര്, ആഗതാഃംത്ത 

രാമാജ്ഞ കേട്ട വിഭീഷണന് ഹനുമാനോടുടക്രടെ ലങ്കാപുരി 
യില് പ്രവേശിച്ചു. പ്രായമധികരിച്ച രാക്ഷസസ്്രികളെ ക്കൊണ്ടു” മിഥി 
ലാരാജപുത്രിയെ സ്താനം ചെയ്യിപ്പിച്ച് സര്വാഭരണങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചു. 
ളം വാഹനത്തിലിരു ത്തി കുപ്പായങ്ങളും തലക്കെട്ട്കളും ധ രിച്ച് കൈയില് വടിയും പിടിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്ന കാവല്ക്കാര് സീത റൂ യെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാ യിട്ടു സഞ്ചരിച്ചു. ശിബികയെ വൃഹിക്കുന്നവു൪ 
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സഞ്ചരിക്കുമ്പോഠം അതിലിരിക്കുന്ന സീതയെ കാണ്മാന് വാനരന്മാരെ 
ല്ലാവരും ചുറവം വന്നുക്രടി. 

താ൯വാരയന്തോബഹവട സര്വതോവേതൂുപാണയട 
79. കോലാഹലം പ്രകര്വന്തോ രാമപാശ്വമുപായയുഃ. 

സരവതഭം.എല്ലാ ഭാഗത്തിലും, താന് വാരയന്തഃംഅവരെ നിരോധി 
ക്കുന്ന, ബഹവഭ വേതൂുപാണയംബഹുക്കളായ കോല്ക്കാരന്മാര്, 
കോലാഹലം പ്രകര്വന്തഭകോലാഹലത്തെയുണ്ടക്കേന്നവരായിട്ട്. 
രാമപാശ്വം ഉപായയുഃകരാമസമീപത്തെ പ്രാപിച്ച. 

എല്ലാ ദിക്കുകളില് നിന്നും ആ വാനരന്മാരെ തടസ്ധഥപ്പെടുത്തി 
ക്കൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുന്ന അനേകം കോല്ക്കാരന്മാ൪ ഉച്ചമായ ശബ്ബ 
ത്തെ പുറപ്പെടു വിച്ചുംകൊണ്ട്' ത്രീരാമസമീപത്തെത്തി. ത്ന: 
ടെയും രാജഞിമാരുടെയയം എഴ നെമുളത്തില് അധികം ലഹളയുണ്ടാ 
ക്കന്നവര രക്ഷാസൈന്യങ്ങളാണെന്നും കാഴ്ചക്കാരെ തടസ്ഥപ്പെടുത്താ 
തിരുന്നാല് അവര് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ കണ്ടു സന്തോഷിച്ച് സഞ്ചരി 
ക്ഷമെന്നുംക്രടെ നിപിൻ രാജസ്ത്കളുടെ പ ഒത്തില് 
രക്ഷാസൈന്മൃത്തില് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നവര് പൂര്വകാലത്തില് ഷണ്ഡ 
ന്മാര് ള്ളു ആയിരുന്നുവെന്നു ല്യ്യാഖ്യാനങ്ങളില് കാണു 
നുണ്ട് . ഹനുമാനോടുക്രടെ വിഭീഷണന് പോയിയെന്ന ഭാഗം ശ്രീവാ 
മികീയത്തില് കാണുന്നില്ല. വിഭീഷണന് സിതാസമീപത്തു ചെന്നു, 
സ്ത്ാനാദികഠം കഴിപ്പിച്ച ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നുവെന്നു മാത്രമെ റ 
ലിക പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. 

ടീര്ഘമുഷ്ണും ചനിശ്വസ്യ ജഗതീമവലോകയന് 
ഉവാചസതതോരാമോ രാക്ഷസേന്ദ്രം വിഭീഷണം 
ഏവമുക്തസ്തരാമേണ ത്വരമാണോ വിഭീഷണ 
പ്രവിശ്വാന്തഃ പുരം സീതാം പ്രാംജലിഃ പ്രത്ുവാചതാം. 

ദീഘമായും മഷ്ണുമായും നിശ്വസിച്ചു” ഭൂതലത്തെ നോക്കിക്കൊ 
ണ്ട് രാമന് രാക്ഷസാധിപനായ വിഭീഷണനോടുട പറഞ്ഞു. രാമാജ്ഞ 
കേട്ട ഉടനെ ബഭ്ധപ്പെട്ട വിഭീഷണന് അന്തഃപുരത്തില് സിതാസമീ 

പത്തു ചെന്നു അംജലി ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടു സീതയോടു പറഞ്ഞു. 

സീതയെ കാണ്മാനായി ശിബികയുടെ നാലു ഭാഗത്തും വന്നുചേ 

ന്ന വാനരന്മാരരെയും അവരുടെ വിചാരത്തെയുംകറിച്ച് ശ്രീവാ 

മകി... മ 



തേതോവാനരമുഖ്യൊസ്കേ കൌതൂഹലസമന്വിതാഭ 

വൈദേഹിംദ്രഷ്ടുമിച്ചുന്തസ്തസ്ഥുഃ ശതസഹസ്രശഃ. 

കഥം രൂപാതു വൈദേഹി സ്ത്രീരത്നംകിദ്ൂശംനുതത്' 

യസ്യാ വാനരലോകോയം കൃതേ സംശയമാഗതഃ 

യസ്യാഹേതോര്ഹതോ രാജാ രാവണോ രാക്ഷസാധിപ* 
ൽ 

സേതൃശ്വചയോജനശതം ജലേ ബദ്ധോ മഹോദധേട 

“ശിബികാവാഹകന്മാര് സീതയെ രാമസമീപത്തിചേക്കു കൊണ്ടു 

വരുന്ന അവസരത്തില് പ്രധാനികളായ അഃനകായിരം വാനരന്മാര് 

കൌതുകത്തോടുക്രടെ വൈദേഹിയെ കാണ്മാന് തങ്ങിച്ചേന്ന. യാ 
തൊരുത്തിയെ വീണ്ടെടുപ്പാന് മഹാസമുദ്രജലത്തില് തൂ൨യോജനദൂരാ 
സേതുബന്ധിക്കപ്പെട്ടവോ, രാക്ഷസരാജാവായ രാവണന് സംഹരിക്ക 
പ്പെട്ടവോ, വാനരസമൂഹം നിശ്ശേഷം നശിക്കേണ്ടിവരുമോ എന്നു 
സംശയിക്കപ്പെട്ടവോ, ആ വൈദേഹിയുടെ സ്വരൂപമേതുവിധം? അ 
വം ഏതുവിധത്തിലിരിക്കുന്ന സ്തീരത്തം ചന്ന കണ്ടറിയേണമെന്നായി 

രുന്നു വാനരന്മാരുടെ വിലാരം?? എന്ന് വാനരന്മാരുടെ തല്ക്കാല 
വിചാരത്തെയും സംഖ്യാധിക്യത്തെയും സുഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ദുഷ്്വാതാം ശിബികാരൂഡ്ധാം ദൂരാദഥ രഘയത്തമഃ 

14. പവിഭിഷണ!കിമത്ഥം തേ വാനരാന് വാരയന്തിഹി 

പശ്യന്തു വാനരാഃ സര്വേ മൈഥിലീം മാതരം യഥാ 
49. പാദചാരേണ സായാതു ജാനകി മമ സന്നിധിം 

അഥ രഘൃത്തമഃം അനന്തരം രഡുകലഭശ്രേഷ്ഠന്, ശിബികാരൂഡ്ധാം 
താംശിബികയില് (ഡോലി) ആരോഹണംചെയ്യിരിക്കുന്ന അവളെ, 
ദൂരാത് ദൃഷ്ടവാടടൂരത്തില്വെച്ചു ദശിച്ചിട്ട്', വിഭീഷണ!ഹേ പിഭീഷ 
ണ!, തേ അവര്, വാനരാന് - വാനരന്മാരെ, കിമത്ഥം വാരയന്തിംഎ 
ന്തിനായിട്ടു വിരോധിക്കുന്നു, സര്പേ വാനരാഃംസര്വന്മാരായ വാന 
രന്മാരും, മൈഥിലീംകസീതയെ, മാതരം യഥാംമാതാവിനെയെന്ന 
പോലെ, പശ്ൃന്തൂടകാണട്ടെ, സാ ജാനകീടആ ജനകപുത്രി, പാദ 
ചാരേണംകാല് നടയായിട്ട്, മമ സന്നിധിം യാതു-എനെഠ സമീപ 
ത്തെ പ്രാപിക്കട്ടെ. 

സീത ഡോലിയിലിരുന്നുവരുന്നതിനെ ദൂരത്തില് നിന്നുതന്നെ കണ്ട 
€ “ഹേ വിഭീഷണ! കാവല്ക്കാര് 

വാനരന്മാരെ എന്തിനായിട്ടു വിരോധിക്കുന്നു 

രാമന൯ വിഭീഷണനോടട പറഞ്ഞു: __ 

ഡ്യുല്ലാ വാനരന്മാരും ആ 



1959 . അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

വരുടെ അമ്മയെപ്പ്യോലെ, സീതയെക്കണ്ടുകൊള്ളുട്ടെ. സീത കാല്നട 
യായിട്ടുതന്നെ എന്െറ സമീപത്തു വരട്ടെ.? 

രാമന്നു' വാനരന്മാരിലുള്ള താല്ലയ്യത്തെയും ദഓാക്ഷിണ്യത്തെയും 
ശ്രീവാല്വീകി ഭംഗിയില് പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്യങ്ങം: _ 

“ ഉല്സായ്യുമാണാംസ്താന് ദൃഷ്ണ്വാ സമന്താല് ജാതസംഭൂമാന് 
ഓക്ഷിണ്യാച്ചാനുരാഗാച്ച വാരയാമാസ രാഘവഃ 
സംരബ്ദശ്ചാബ്രവിദ്രാമശ്ചക്ഷൃഷാനിദ്ദഹന്നിപ 
വിഭീഷണം മഹാപ്രാജ്ഞം സോപാലംഭമിദം വച 
കിമത്ഥം മാമനാദ്ൃത്യ ക്ലിശ്യതേയം ത്വയാജനഭ 
ഉദ്വേഗം മാകൃഥാഫ്വേഷാം ജനോയം സ്വജനോ മമ 
പുത്രപക്ഷേ പ്രജാരാജ്ഞസ്തവാപി വിദിതംധ്രുവം 
പശ്ചയന്ത്ര മാതരം തസ്താദിമേ കെൌരതുഹലാന്വിതാ$ 
ന ഗൃഹാണി ന വസ്ത്രാണി ന പ്രകാരാഃ ന സല്ക്രിയാഃ 
നചാന്യോ രാജസല്കാരഃ ശീലമാവരണം സ്ത്രിയാഃ 
വ്ൃയസനേഷു വിവാഹേഷു കമ്പ്യാനാംച സ്വയംവരേ 
ക്രത്രൌെ സംസല്സുചസ്തീണാം ദശനം സാര്വലെകികം?? 

സീതയെക്കാണ്മാന് പാഞ്ഞു ചെന്നുചേരുന്ന വാനരന്മാരെ നാ 
ലുഭാഗത്തുനിന്നും ഓട്ടിപ്പായ്മ്ന്നതിനെക്കണ്ടപ്പോറം ശ്രീരാമന്നവ 
രുടെ പേരിലുള്ള സ്നേഹംകൊണ്ടും, സ്വതസ്സിദ്ധമായ ദാക്ഷിണ്യം 
കൊണ്ടും, വിരോധിക്കുന്ന രക്ഷിവര്ഗത്തെക്കുറിച്ചം, അതിന്നായാജഇഞ്ഞ 
കൊടുത്ത വിഭീഷണനെക്ഷറിച്ചം കോപമുണ്ടായി. ദഹിപ്പിക്കുന്ന മ 
ട്ടില് നേത്രംകൊണ്ട്', പ്രാജ്ഞനായ വിഭീഷണനെ നോക്കി അധിക്ഷേ 
പത്തോടുക്രടെയിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: _.ഹേ വിഭീഷണ! എന്നെ ആദ 
രിക്കാതെ__എനെറ അഭിപ്രായമെന്തെന്നറിയാതെ__ഈ വാനരജന 
ത്തെ എന്തിന്നായി ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നു? ഇവക്ക് വെവപ്പുണ്ടാക്കിതീക്കേ 
ണ്ട. ഇവര് എനെറ സ്വന്തം ജനമാകുന്നു. പ്രജകറം രാജാവിന്െറ പൂ 

തതുല്യന്മാരാണെന്ന സംഗതി നീയ്യയം അറിഞ്ഞിരിക്കും. അതുകൊണ്ട്, 
കൌതുകത്തോടുക്രടിയ ഇവര് അവരുടെ അമ്മയെക്കണ്ടുകൊള്ളട്ടെ. 

ഗൃഹങ്ങംം, വസ്ത്രങ്ങറം, കോട്ടമതിലുകഠം, രക്ഷക്കു വേണ്ടുന്ന സല്ക്രി 

യകം മുതലായവയോം, രാജസല്കാരമോ, അല്ല, സ്ത്രീജനത്തെ മറ 

വമ്ന്ന സാധനം. അവരുടെ സല്സ്വഭാവമാണവരെ മറച്ചു സംരക്ഷി 

ക്കേണ്ടതായ സാധനം. ദുഃഖാവസരങ്ങളിലും, വിവാഹങ്ങളിലും; സ്വ 

യംവരത്തിലും, യാഗാവസരത്തിലും, സഭകളിലും, സ്ത്രീകളെ സര്വക്കം 
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കാണാം.” ശ്രീവാല്പികി, ഈ ഘട്ടത്തിലുപയോഗിച്ച പല്ലങ്ങളില്ക്ര 

ടെ ലോകത്തിന്നു നല്കുന്ന ഉപദേശസാരത്തെ രാജാക്കന്മാരും, ഭത്യൃ 

ന്മാരും, സ്ത്രീകളും നന്നായി ധരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ശ്രത്വാതദ്രാമവചനം ശ്ബികാദവരുഹ്യസാ 

76. പാദ ചാരേണശനകൈരാഗതാരാമസന്നിധിം 

തത് രാമവ ചനംടആ രാമവാക്ൃത്തെ, ശ്രുത്വാ ശ്രവിച്ചിട്ട്, സാ-അ 

വം, ശിബികാത് ടശിബികയില് നിന്ന്, അവരുഹ്ൃടഇറങ്ങീട്ട്, പാട 

ചാരേണം കാല് നടയായിട്ടു് , ശനകൈഴച മന്ദംമന്ദം, രാമസന്നിധിം 
ആഗതാംടരാമസമീപത്തെ ആഗമിച്ചു. 

ആ രാമവാക്യം കേട്ട സീത വാഹനത്തില്നിന്നിറങ്ങി കാല് 

കൊണ്ടുതന്നെ മെല്ലെമെല്ലെ സഞ്ചരിച്ചു രാമസമിപത്തില് വന്നു. 

രാമോപിദ്ഷ്ണ്വാതാം മായാസീതാം കായ്യാത്മനിര്മിതാം 
7/7. അവാച്യവാദാന് ബഹുശഃ പ്രാഹതാംരഘുനന്ദന£. 

കായ്യാത്ഥനിര്മിതാം കായ്യത്തിന്നുവേണ്ടി നിമ്മിക്കപ്പെട്ട, താം മായാ 
സീതാം ആ മായാസീതയെ, ദദൂവാടദശിച്ചിട്ട്, രഘുനന്ദനഃംരഫ്മുക 
ലത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന, രാമഃഅപിംരാമനും, അവാച്യവാദാന് പ 
റവാന് പാടില്ലാത്ത വാക്കുകളെ, താം അവളോട്ട്, ബഹുശഭഃപ്രാഹട 
വളരെ പറഞ്ഞു. 

രാക്ഷസവധരൂപമായ കായ്യയം സാധിപ്പാന്വേണ്ടി നിമ്മിച്ച ആ 
മായാസീതയെക്കണ്ടിട്ട്, രഷുവംശകീത്തിയെ നിലനിത്തുവാനായവ 
തരിച്ചിരിക്കുന്ന സാക്ഷാല് ശ്രീനാരായണമൂത്തിയായ രാമന് പറവാന് 
പാടില്ലാത്ത ബഹുവിധവാക്കുകളെ സീതയോടട പറഞ്ഞു. 

“മായാസിത്യെന്ന ഒരു പദപ്രയോഗംകൊണ്ടു് അഭല്യാത്മ.രാ 
മായണകത്താവു, സിതാപരിത്യാഗകായ്യ്യത്തെപ്പററി പറയേണ്ടത് എ 
പ്പത്തില് പറഞ്ഞുതീത്തു. വാല്ലീകിരാമായ ണത്തില്, അവറം മായാ 
സീതയല്ല, രാമന്െറ സുഖദുഃഖങ്ങഠംക്കു സാക്ഷിണിയായിരിക്കുന്ന മൂ 
ത്തിമതിയായ വിദേഹപൃത്രിയാണ്. അവളെ പരിത്യജിക്കേണമെന്നു 
ളള വിചാരരൂപമായ അഗ്നി രാമ ത്ത; ഹൃദയത്തില് ജ്വലിച്ചപ്പോം ആദി 
കവിയും കവി കുലഗുരുവും പൃജ്യനുമായ ശ്രീവാത്മീകിയുടെ മുഖാരപി ന്ദത്തില് നിന്നു” ഒഴുകിയിരിക്കുന്ന കവിതാമൃതം 
ഹുദയത്തെ ആര്ദ്രമാക്കാതിരിക്കയിച. 

പെ 

ടങ്ങിയതും, അതിമഹത്താ 
വിപുലമായ 

പാനംചെയ്യുന്നവരുടെ 

ആ ഭാഗം, ബഹുകഥകറം അ 
പ് ല ഡയ ഘട്ടുമെന്നു സുപ്രസിദ്ധവുമാണ്. അതി 

ആ ഭാഗത്തെ പുണമായി ഴി പുട്ുമായിലിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു പ്രയാസ 
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മാകയാൽ അല്ലം മാത്രം ഇവിടെയെടുത്തു കാണിക്കാം. തന്റെറ സമീ 
പത്തു വന്നുനില്ലൂന്ന സിതയോടട രാമന് പഠയുന്ന വാക്യം: 

റ്, 

"ഏഷാസിവിജിതാഭദ്രേ! ശത്രുഹസ്താന്മയാരണേ! 
പെരരുഷാല്ലദനുഷ്ലേയം തദേതദുപപാദിതം 
ഗതോസ്ത്ന്തമമഷസ്യ ധഷണാപ്രതിമാര്ജിതാ 
അപമാനതശ്ചശത്രശ്ച മയായുഗപുദ്ധയ തെ 
യല്കത്തവ്യംമനുഷ്യേണ ധഷണാംപ്രതിമാർജതാ 
തല്കൃതംത്വാംവിന ൪ജിതൃമയൈതന്മാനരക്ഷണം.?? 

ഭദ്രേ! ഈ നിന്നെ ശത്രുവിന്െറ കയ്യില് നിന്ന്” ഞാന് വീണ്ടെ 
ടുത്തു. പുരുഷന് പരാക്രമംകൊണ്ടു ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. എ 
ന്െറ ക്രോധം അവസാനിച്ച. ധിക്കാരത്തിന്നു പ്രതികാരം ചെയ. അ 
പമാനത്തെയും ശത്രുവിനെയും ഞാന് ഒരേ സമയത്തു നശിപ്പിച്ചു. അ 
തിക്രമം പ്രവൃത്തിച്ചതിന്നു പകരം ചെയ്ക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷന് 
എന്തു ചെയ്യേണമൊ അതു ഞാന് ചെയ്യു. നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തെന്െറ 
മാനത്തെ രക്ഷിച്ചു"? എന്നു പറഞ്ഞതില് പിന്നെ:__ 

പ്രോപ്ല ലാരിത്രയസന്ദേഹാ മമപ്രതിമുഖേസ്ഥിതാ 
ദീപോനേത്രാന്തരസ്വ്േവ പ്രതിക്രലാസിമേദ്ദഡ്ഥം 
തല്ഗച്ചരാഭ്യനുജാനേത്വാം യഥേഷ്ടം ജനകാത്മജേ 
ഏതാദശദിശോഭദ്രേ കായ്യമസ്തിനമേത്വയാ 
കഴപുമാ൯ഹികലേജാതഃ സ്ര്രിയം പരഗൃഹോഷിതാം 
തേജസ്വീപുനരാദദ്യാത് സകൂല്ലേഖേനചേതസാ 
രാവണാങ്കപരിക്കിഷ്ഠാം ദൂഷ്ണാംദുഷ്ടേന ചക്ഷുഷാ 
കഥംത്വാംപുനരാഭല്ലാം കുലംവ്ൃയപദിശന്മഹത്.?? 

ചാരിത്ര്യത്തില് സന്ദേഹിക്കത്തക്ക സ്ഥിതിയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന 
നീയെനെറ മുമ്പില് നില്ലയമ്പോഠം, കണ്ണിന് മദ്യ ത്തിലകപ്പെട്ട ദീപ 

മെന്നപോലെ വിപരീതഭാവത്തെ എനിക്കു നല്കുന്നു. അത്ൃന്തസമീ 

പസ്ഥമായ ദിപത്തെ നോക്കുവാന് കണ്ണിന്നു കഴിയാതെയാകുമ്പേം 

കണ്ണുടക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നതുപോലെ എനെറ കണ്ണുകൊണ്ട നിന്നെ 
നോക്കുവാനിപ്പോം എനിക്കു സാധിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു" ഹേ 

ജാനകി ഇഷ്ടംപോലെ പോയ് കൊഠംക. ഞാന് സമ്മതം തരുന്നു. 

എനിക്കു സഞ്ചരിപ്പാന് ഈ കാണപ്പെടുന്ന പത്തു ദിക്കുകളണ്ടു് . ഞാ 
നും തോന്നുന്ന ദിക്കില് സഞ്ചരിച്ചു കാലം കഴിച്ചുകൊള്ാം. നിന്നെ 



പന്ത്രണ്ടാം സഗ്ലും. 1299 

ക്കൊണ്ടെനിക്കിനി കായ്യമില്ല. വീയ്യമുമുള ഏതൊരു കുലീനപുരു 

ഷന് പരഗുഹത്തില് താമസിച്ചു സ്തീയിനെ സ്വീകരിക്കും? രാവണ 

നെറ അങ്കത്തില് കിടന്നു ദുടഖിച്ചുവളും ദുഷിച്ച ദൂഷ്ണിയാല് നോക്ക 
പ്പെട്ടവളൂമായ ഭവതിയെ മഹത്തായ കുലത്തില് ജനിച്ച ഞാനെ 
ങ്ങിനെ സ്വീകരിക്കും??? ഏന്നിങ്ങിനെ രാമന് പറത്ഞെവസാനിച്ച 

പ്പോഠം സീത പറയുന്ന മവപടി. 

യദ ഹംഗാതതസംസ്റുശം തവശത്രോര്ഗതാവിഭോ 

കാമകാരോനമേതത്ത ദൈവംതത്രാപരറധൃതി 

മദധീനംതുഹൃദയം തച്ചമേത്വയിപര്തതേ 

പരാധീനേഷുഗാത്രേഷു കിംകരിഷ്യാമൃയനീശ്വരാ 

ഏവംബ്രുവാണാരുദതീ ബാഷ്യഗല്ഗദഭാഷിണീ 
അബ്രവില്ലക്ഷ്മൂണം സീതാ ഭീനാധ്യാനപരായണാ.?? 

ഹേ വിഭോ! അങ്ങയുടെ ശതൂശരീരസ്റ്റരനം എനിക്കുണ്ടായെന്ന 
തില് എന്െറ കാമം കാരണമായിട്ടില്ല. ഏനെറ ജന്മാന്തരകമ്മദോഷ 
മാണതിലപരാധി. ഹൃദയമാകട്ടെ എനിക്കധീനം; ആ മനസ്സ് നിന്തി 
രുവടിയില് വസിക്കുന്നു. അസമത്ഥയായ ഞാന് വിചാരിച്ചാല് പരാ 
ധീനമായ് ഭവിച്ച അവയവങ്ങളില് എന്തു ചെയ്ക്കാ൯ കഴിയും എന്നി 
ങ്ങിനെ പറഞ്ഞു കരയുന്നവളൂം, കണ്ണിര് നിറഞ്ഞു” ഗല്ഗദാക്ഷരങ്ങ 
ളോടുക്രടെ ഉച്ചരിക്കുന്നവളം അതിഖിന്നയും ധ്യാനതല്പരയുമായ 
സിത പിന്നെ, ലക്ഷ്ൂണനോടുട പറഞ്ഞു." കല്ലിനെക്രകുടെ കരയിക്കുന്ന 
മട്ടിലാണ് ഈ ഘട്ടത്തില് ശ്രീവാല്പവീകിമുഖത്തില് നിന്നു പുറപ്പെട്ടിരി 
ക്കുന്ന സരസ്വതി. 

അമുൃഷ്യമാണാ സാസിതാവചനം രാഘപലോദിതം 
78. ലക്ഷ്മൂണംപ്രാഹമേശീല്യം പ്രജ്വാലയഹുതാശനം 

വിശ്വാസാത്ഥംഹിരാമസു ലോകാനാം പ്രതൃയായ ച 
രാഘവോദിതം വചനംടരാമനാല് പറയപ്പെട്ട വചനത്തെ, അമുഷ്യ്യ 
മാണാ സാ സീതാംസഹിക്കാത്തവമായ ആ സീത, ലക്ഷ്മൂണം പ്രാ 
ഹട ലക്ഷ്മൂണനോടു പറഞ്ഞതു, ഹിടനിശ്ചയമായിട്ടും, മേ-എനിക്കാ 
യിട്ട്, ഹുതാശനംടഅശഗ്നിയെ, പ്രജ്വാലയംപ്രകഷേണ ജ്വലിപ്പിച്ച 
ലും, രാമസ) വിശ്വാസാത്റംകരാമന്െറ വിശ്വാസ ത്തിന്നായ്യൊണ്ടും, 
ലോകാനാം-ലോകങ്ങളുടെ, പ്രത്യയായ ലടഅറിവിന്നായ്യ്കോണ്ടും. ലി 

രാമ൯ പറഞ്ഞതിനെ സഹിക്കവയ്യാതെയിരുന്ന സീത ലക്ഷ്യണ 
൫ 9 റൂ നാടു പറഞ്ഞു. “എനിക്കുവേണ്ടി അഗ്നിയെ നന്നായുജ്വലിപ്പിക്കക, 
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ലി നിശ്ചയമായും രാമന്റെ വിശ്വാസത്തിന്നും ലോകത്തിന്െറ അറിവ। “ [ഭി നും വേണ്ടീട്ട്, ഞാനതില് പ്രവേശിപ്പാന് വിചാരിക്കുന്നു.? 
9, രാഘവസ്യമതംജങ്ഞാത്വാ ലക്ഷട്ണോപിതദൈവഫി 

മഹാകാഷ്ടചയ കൃത്വാ ജ്വാലയിത്വാഹുതാശനം 
50. രാമപാര്വമുപാഗമൃയ തസ്ഥൌരൂഷ്ണീമരിംദമഃ. 

രാഘവസ്ൃ-രാമന്െറ, മതംജ്ഞാത്വാമതത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടു, ലക്ഷ്മ 
ണഭഅപിട ലക്ഷ്മണനും, തദാഏവടരഅപ്പോംത്തന്നെ, മഹാകാഷ്ട്ച 
യകൃത്വാടമഹാകാഷ്ട്രസമൂഹത്തെ ശേഖരിച്ചിട്ടു്, ഹുതാശനംജ്വാല 
യിത്വാട അഗ്നിയെ ജ്പലിപ്പിച്ചിട്ട്', അരിംദമഃംശത്രക്കമെ നശിപ്പിക്കു 
ന്നവന്, രാമപാശ്വംടരാമസമീപത്തെ, ഉപാഗമ്യടപ്രാപിച്ചിട്ട്, തൂ 
രിം തസ്ഥൌ മിണ്ടാതെ സ്ഥിതിചെയ.. 

മുഖഭാവംകൊണ്ട്, സീതയഗ്നിയില് പ്രവേശിക്കേണ്ടതാവശ്യമാ 
ണെന്നുള്ള രാമാഭിപ്രായമറിഞ്ഞ ലക്ഷ്മണന് അപ്പോം അധികം വിറ 
കു ശേഖരിച്ചു, അഗ്നിയെയുജ്വലിപ്പിച്ചശേഷം ശത്രുക്കളെ സംഹരി 
ഒവാ൯ സമത്ഥനായ ലക്ഷ്ണന്__.ധീരനായ ലക്ഷൂണന്_. ശ്രീരാമ 
സന്നിധിയില്വന്നു മൌനംപൂണ്ടുനിന്നു. 

“സവിങ്ഞായമതംതത്തു രാമസ്യാകാരസുചിതം 
ചിതാംചകാരസെയമിത്രിമ്മതേ രാമസ്യവീയ്യവാന്.?? 

“ആകൃതിയാല് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ രാമന്െറ അഭിപ്രായം 
അറിഞ്ഞശേഷം, പരാക്രമിയായ ലക്ഷ്മണന് രാമാഭിപ്രായത്താല് ചി 
തയുണ്ടാക്കി?' എന്നത്ഥമുള്ള ശ്രീവാല്പീകിയുടെ വചനത്തില്നിന്ന്: രാ 
മാഭിപ്രായം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ലക്ഷ്മണന് അഗ്നിയെയുജ്വലിപ്പിച്ചുതെ 
നും, ആകൃതികൊണ്ടാണ് രാമന് ലക്ഷ്മണനെ അഭിപ്രായം അറിയി 
ചുതെന്നും സ്നുഷ്ണമാകുന്നു. 

തതഭസീതാപരിക്രമ്ൃയ രാഘവംഭക്തിസംയുതാ 

81, പശ്യതാംസര്വലോകാനാം ദേവരാക്ഷസയോഷിതാം 

പ്രണമ്യദേവതാഭ്യശ്ച ബ്രാഹ്മണേഭൃശ്ചമൈഥിലീ 

ദു9. ബദ്ധാംജലിപുടാ ചേദമുവാചാഗ്നിസമീപഗാ. 

തതഃ അനന്തരം, ഭക്തിസംയുതാസിതാം ഭകതിയോടുക്രടിയ സീത, രാ 
റ [॥ ഘവംപരികരമ്യടരാഘവനെ പ്രദക്ഷിണംചെയ്യിട്ട്, സധ്യലോകാനാം 

സര്വലോകങ്ങമും, ദേവരാക്ഷസയോഷിതാംടഭേവരാക്ഷസസ്തരീക 
് ടി 

യം പശ്യതാം നോക്കിയിരിക്കേ, മ്വൈഥിലിട മിഥിലാരാജപൂത്രി, ദേവ 
ട് , [ ജി ക 
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താഭ്യഃ ചം ദേവതകഠംക്കായ്യ്ലൊണ്ടും, ബ്ബാഹ്മണേഭ്യഭചം ബ്ബാഹ്ധണക്കാ 

യ്യലൊണ്ടും, പ്രണമ്യ പ്രണമിച്ചിട്ട്, അഗ്നിസമീപഗാം അഗ്നിയുടെ സ 
മീപത്തില് ഗമിച്ചവമായി, ബദ്ധാംജലിപുടാടഅംജലിബന്ധിച്ചവ 

ളായിട്ട്', ഇദംഉ വാചട ഇതു പറഞ്ഞു. 

ഉടനെ ഭകതിയുക്തയായ സീത ശ്രീരാമനെ പ്രദക്ഷിണംചെയ്യ. 

സവ്വജനങ്ങളും ദേവസ്ത്രീകളും രാക്ഷസസ്ത്രീകളും നോക്കിനില്ല്യമ്പോം, 

ദേവന്മാക്കായ്യ്ൊപാണ്ടും ബ്രാഹ്മണക്കായ്യൊുപൊണ്ടും നമസ്ത്രാരം ചെയ്തു. അ 

ഗ്നീയുടെ സമീപത്തുചെന്നു ശിരസ്സില് അഞ്ജലിബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിപ്ര 
കാരം പറഞ്ഞു. 

യഥാമേഹ്ൃദയംനിത്യം നാപസര്പതിരാഘവാത്: 
89. ത്ഥാലോകസ്യസാക്ഷിമാം സര്വതഭപാതുപാവകജ. 

[ഴി 
[ര മേഹൃദയം.-എനെറ മനസ്സ്, നിത്യം എപ്പോഴും, രാഘവാത്ചരാമ 

നില്നിന്ന് , യഥാനഅപസര്പതി-ഏതുവിധം വിട്ടുപോകാതിരിക്കു 
നുവോ, തഥാം-അപ്രകാരം, ലോകസ്യസാക്ഷിപാവകഃ_ ലോകത്തി 
ന്െറ സാക്ഷിയായ അഗ്നി, മാം എന്നെ, സര്വതടപാതു-എല്ലാററില് 
നിന്നും രക്ഷിക്കട്ടെ. 

എനെറ ഹൃദയം എപ്പോഴും ശ്രീരാമനെ വിട്ടുപിരിയാതെയിരി 
ക്കുന്നവിധത്തെ ലോകത്തിന്നു കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന അഗ്നിഭഗപാംന് എ 
ന്നെ സര്വമുഃഖത്തില് നിന്നും രക്ഷിക്കട്ടെ. 

54. ഏവമുക്ത്വാ തദാ സീതാ പരിക്രമ്യ ഹുതാശനം 
വിവേശജ്വലനം ദീപ്ലം നിഭയേണ ഹൃുദാസരിീ. 

തദാട അപ്പോം, ഏവം ഉ കത്വാ ഇപ്രകാരം പറഞ്രിട്ടു', ഹുതാശനംം 
അഗ്നിയെ, പരിക്രമ്യംപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യിട്ട് , നിഭയഡേണഹ്റദാ_ഭയര 
ഹിതമായ മനസ്റസ്സോടുക്രടെ, സതീ സിതാം-പതിവ്രതയായ സിത, 
ടീപ്ലം-കത്തിക്കാളുന്ന, ജ്വലനം അഗ്നിയെ, വിവേശകപ്രവേശിച്ച. 

അപ്പോം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ പതിവ്രതയായ സീത, അഗിക 
[രി ണ്ഡത്തെ വലംവെച്ച്, ഭയമില്ലാത്ത മനസ്സ്സോടുക്രടെ, കത്തിത്തിള 

ങ്ങുന്ന തിയ്യില് പ്രവേശിച്ചു. 
ടു സീത അഗ്നിയില് പ്രവേശിപ്പാന് ഭാവിക്കുന്ന സമയത്തില് ശ്രീ രാമനെറ ഭാവത്തെയും, സീത ചെയ്യുന്ന അഭിപന്ദനത്തെയും വ്യകാ ശിപ്പിക്കുന്ന വാല്യീകിയുടെ പല്ലങ്ങറം:__ 

€% അദോമുഖം സ്ഥിതം രാമം തതഭകൃത്വാ പ്രദക്ഷിണം 
[രി ഉപാസര്പത വൈദേഹീ ദീപ്യമാനം ഹുതാശനം 



1258 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധ കാണ്ഡം. 

പ്രണമ്യ ദേവതാഭ്യഃ സാ ബ്രാഹ്മണേഭൃശ്ച മൈഥിലീ 
ബദഭ്ധാഞ്ജലിപുടാ ദേവമുവാചാഗ്നിം സമീപതട$ 

മുഖം താ്ിനില്ല്ന്ന രാമനെ അനന്തരം പ്രദക്ഷിണംചെയ്യിട്ട്* 
സീതം ഉജ്വലിക്കുന്ന അഗിയുടെ സമീപത്തേക്കുചെന്നു. ദേവന്മാരെ 
യും ബ്രാഹ്മണരേയും നമസ്തരിച്ച്' അഞ്ജലിബന്ധിച്ചുംകൊണ്ടു അഗ്നി 
ദേവനോടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. ?? എന്നുള്ള വാക്യം, ദേവബ്ബാഹ്മണനമ 
സ്മ്രാരശ്രദ്ധാദ്വാരാ സീതയുടെ സദാചാരത്രദ്ധയെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 

അഗ്നിദേവനോടുട സീത ചെയ്യുന്ന പ്രാത്ഥനയെക്കുറിച്ചു് ശ്രീ വാ 
ല്വീകി:__ 

യേഥാഹം കര്മണാ വാചാ ശരീരേണച രാഘവം 

സതതം നാതിവര്തേയം പ്രകാശം വാ, രഹസ്സവാ 
യഥാമേ ഹൃദയം റിത്ചം നാതിവര്തതി രാഘവാത് 

തഥായം ലോകസാക്ഷീിമാം സർവതഃ പാതുപാവകട? 
യാതൊരുവിധത്തില്, ഞാന് കമ്മംകൊണ്ടോ, വാക്കുകൊണ്ടോ, 

ശരീരംകൊണ്ടോ, സ്ുഷ്കമായിട്ടോ, ഏകാന്തത്തിലോ, ഒരുസമയത്തും 
ശ്രീരാമനെ അതിക്രമിക്കാതെയിരുന്നിട്ടുണ്ടോ, യാതൊരുപ്രകാരം എ 
നെറ ഹൃദയം എപ്പോഴും രാഘവനില്നിന്നു് വേറിടാതെയിരിക്കുന്നു 
വോ, ആ പ്രകാരത്തെ ലോകത്തിന്നു കാട്ടിക്കൊട്ടക്കുന്ന ഈ പരിശ്തു 
ദ്ധാഗ്നി എന്നെ എല്ലാററില്നിന്നും രക്ഷിക്കട്ടെ" എന്ന് സീതയുടെ 

ചാരിത്ര്ൃശ്രഭ്ധിയിലുള്ള ദാര്ഡ്യൃയത്തെ വെളിപ്പെടു ത്തിയശേഷം, 
“ഏവമുക്ത്വാതു വൈദേഹി പരിക്രമ്യ ഹുതാശനം 

പ്രവേഷ് ടടകാമാജ്വലനം, വാക്യം ചൈവേദമബ്ബവീത് 
ത്വമഗ്നേ! സർവഭൂതാനാം ശരീരാന്തരഗോചരഃ 

ത്വം സാക്ഷി മമ ദേഹസ്ഥസ്ത്രാഹിമാം ദേവസത്തമ!?* 
“ഇപ്രകാരം പറര്ത്തിട്ട' വൈദേഹി അഗ്നിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെ 

യം അതില് പ്രവേശിപ്പാന് ഭാവിക്കുമ്പോറം ചെയ്യുന്ന പ്രാത്ഥനയെ 

ക്കാണിക്കുന്നു:__ 
ഹ അഗ്നേ! നീ സകല ഭൂതങ്ങളുടെയും ശരീരാന്തഭാഗത്തെ 

ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നീയെനന്െറ സമസ്ത കമ്മങ്ങളേയും കണ്ടുകൊണ്ടു 

തന്നെയെനെറ ദേഹത്തിലിരിക്കുന്നു. ഹേ ദേവമ്രേഷ്ഠ! എന്നെ രക്ഷി 

ചാലംാ? അഗ്നി സര്വസാക്ഷിയാണെന്നുഒളഒ സീതയുടെ ഇഞാനത്തെ പ്യാലു 
സ്പ ഷ്മാക്കിയിരിക്കുന്നു. “അഹം വൈശ്വാനരൊഭ്ൂത്വാ പ്രാണിനാം 

ദേഹമാശ്രിതഭ?? ഞാന് ജഠരാഗ്നിരൂപേണ പ്രാണികളുടെ ദേഹത്തി 

ലിരിക്കുന്നു?” എന്ന ഭഗവല്ഗീത, 
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ത്തതഃ സാ രാഘവംസിതാ നമസ്തൃത്യായതേക്ഷണാ 

വിവേശജവലനംദീപ്ലം നി ശക്കേനാന്തരാത്മനാ 

സാതപ്ല്വരഹേമാഭാ തപ്ലകാഞ്ചനഭൂഷിതാ 7 

പപാതജവലവേദീപ്പേ ഹുതാഹുതിരിവാദ്ധവരേ.?? 

“അനന്തരം ആയതേക്ഷണയായ സീത രാഘവനെ നമസ്തരി 

ചിട്ട, ശങ്കാരഹിതമായ മനസ്സ്സോടു രുടെ ഉ ജജപലിക്കുന്ന അഗ്നിയില് 

പ്രവേശിച്ചു. പഴുപ്പിച്ച ഉത്തമകാഞ്ചനത്തിന്നു തുല്യമായ ദേഹപ്രഭ 

യോടും, ഉത്തമസ്വര്ണാലങ്കാരങ്ങളോടുംക്രടിയ അവഴം നെയ്യയൊഴിച്ചു 

കത്തിക്കാളുന്ന ഹോമകണ്ഡത്തിലപ്പിച്ചു ആഹുതിയെന്നപോലെ ഉ 

ഇജ്പലിക്കുന്ന തീയ്യില് ചാടി” എന്നത്ഥമുക്ള പദ്യത്താല് അഗ്നിപ്ര 
വേശത്തെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പകാരം പാതിവ്രത്യമഹിമയേയും, 

അതുളൂഭ സ്ത്രീകറംക്കുണ്ടാകാവുന്ന മനസ്സമാധാനത്തെയും സത്യസ്വരൂപ 
നായ ഈശ്വരന്െറ അംഗഭൂതകളായ അഗ്ധ്യാദിദേവതകഠംക്ക്” സ 
തൃത്തെത്തെളിയിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഈശ്വരവില് നിന്നുതന്നെ സി 
ദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതിനേയും, ആദികവി ചലോകത്തിന്നുപദേശിക്കുന്നു. 

85. ദുഷ്വാതതോഭൂതഗണാഃ സസിദ്ധാടഃ 

സിതാംമഹാവഹിഗതാം ഭൂശാത്താഃ 
പരസ്സുരംപ്രാഹുരഹോ സ സീതാം 
രാമഃ ശ്രിയം സ്വാംകഥമത്യജത്ണ്ഞ. 

സസിദ്ധാഃംസിദ്ധന്മാരോട്ടക്രടിയ, ഭൂതഗണാഃട ഭൂതഗണങ്ങ൦ം, മഹാവ 
ഹിഗതാംസീതാംംമഹാവഹ്നിയില് പ്രവേശിച്ച സീതയെ, ദൃഷ്ട്വാ. 
ദശിച്ചിട്ട്, ഭൃശാത്താഃ-ഏററവും ആര്തന്മാരായിട്ടു', ഇഞ സഃ രാമഭ. 
ഇഞാനിയായ ആ രാമന്, സ്വാംശ്രിയംസീിതാം-തനന്െറ ശ്രീദേവി 
യായ സീതയെ, കഥം അത്യജത് - എങ്ങിനെ തൃജിച്ച്, അഹോകംക 
വം എന്ന്, പരസ്സുരം പ്രാഹുഃ - അന്യോന്യം പറഞ്ഞു. 

_ അത്യന്തം ജ്വലിക്കുന്ന മഹാവഹ്നിയില് ചാടിയ സിതയെക്കണ്ട 
സിദ്ധന്മാര്, ഭൂതഗണങ്ങം, എന്നിപര് അതിമുഭഖിതന്മാരായിട്ടു ത്ത 
ന്നെ വിട്ടുപിരിയാതിരിക്കുന ശ്രീദേപിയായ സിതയെ, ആ തത്വം ന 
ന്നായറിയുന്ന രാമന് എങ്ങിനെയുപേക്ഷിച്ച? മഹാകഷ്ടമായി?? എന്നി 
ങ്ങിനെ തമ്മില് തമ്മില് പറഞ്ഞു. 

ഇതി ശ്രീമദദധ്യാത്മരാമായണേ ഉ മാമദഹേശ്വരസംവാദേ 
യുഭധകാണ്ഡേ ദ്വാദശഃ സഗഃ 

തുഭം ഭൂയാത്. 



ഓം നമോഭഗവതേ 

ശ്രിരാാമചന്ദായ 
ത്ത 

ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

പതിമുന്നാം സര്ഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച. 

1. തതഃ ശക്രഃ സഹസ്സ്രാക്ഷോ, യമശ്ചവരുണസ്ൂഥാ 
കുബേരശ്ചമഹാതേജാഃ പിനാകിവൃഷവാഹനഃ 

8. ബ്രഹ്മാബ്ഷ്മവിദാംശ്രേദഷ്യോ മുനിഭിഃ സിഭധ ചാരണൈഭ 

പിതരോട്ടടഷയ സാഭധ്യാ ഗന്ധര്വാപ്ല്രസോഗണാഃ 

8, ഏതേചാന്വേവിമാനാഗ്ര്യൈരാജഗ് മുയ്യതൂരാഘവട 

അബ്രുവന്പരമാത്മാനം രാമംപ്രാംജലയശ്ചതേ. 

തതഭക അനന്തരം, സഹസ്രാക്ഷഃടസഹസ്സം അക്ഷികളോടുക്രടിയം ശ 

രര ചം ഇന്ദ്രനും, യമഃ ചംയമനും, തഥാവരുണഃ- അപ്രകാരം വരു 

ണനും, മഹാതേജാദകമഹത്തായ തേജസ്സ്സോടു കൂടിയ, കുബേരഃചം-കു 
ബേരനും, പിനാകീടപിനാകം എന്നു പേരായ ധനുസ്സ്സോടുക്രടിയ, വൃ 

ഷവാഹനവൃഷമറകുന്ന വാഹനത്തോടു ക്രടിയവനും, ബ്രഹ്മവിദാം 
ശ്രേഷ്ഠഃ ബ്രഹ്മാചം- ബ്രഷ്മത്തെ അറിയുന്നവരില് മ്രേഷ്ഠനായ ബ്രഹ്മാ 

വും, മനിഭിഃംമുനികമോടും, സിദ്ധ ചാരണൈഭട സിദ്ധ ചാരണന്മാരോട്ും 

ക്രടെ, പിതരഃ പിതൃക്കമും, ജൂഷയട്ടഷികളും, സാഭധ്യാഃ സാദ്ധ്യ 

ന്മാരും, ഗന്ധരവാപഡ്ഡൂരസഃ ഗണാടടഗന്ധരവന്മാര, അഡ്ലൂരസ്ലുകഠം എ 

ന്ന ഗണങ്ങളും, ഏതേച- ഇവരും, അന്വേ അന്യന്മാരും, വിമാനാ 

ഗ്ര ഉത്തമങ്ങളായ വിമാനങ്ങളില്ക്രടെ, യത്രരാഘവഴടരാഘവ 
നക ദിക്കില്, ആജഗ് മുഃ- ആഗമിച്ചും പ്രാംജലയ തേ-അംജലിക 

ളോടുക്രടിയ അവര്, പരമാത്മാനം രാമം പരമാത്മാവായ രാമ 

നോട്ട്, അബ്രുവന്ട പറഞ്ഞു. 

ശ്രിമഹാദേവനരു€ംചെയ്യു. 

സീത അഗ്നിയില് പ്രവേശിച്ച ഉടനെ, ആയിരം കണ്ണുകളുള്ള 

ദേവേന്ദ്രനും, യമനും അപ്രകാരം വരുണനും, അതിതേജോമയനായ 
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കുബേരനും, പിനാകമെന്നു സപ്രസിഭധമായ വില്ല്" കയ്യില് പിടിച്ച്ിരി 

ക്കുന്ന പരമശിവനും, ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവരില് അഗ്രഗണ്യനായ 

ബ്രഹ്മദദേവനും, മുനിമാര്, സിഭധന്മാര്, ചാരണന്മാര്, ഇവരോടുക്രടെ, 

പിതൃക്കഠം, ജൂഷികഠം, സാഭ്ധ്യന്മാ, ഗന്ധര്വന്മാര്, അപ്ലൂരസ്സുകറം 

എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഗണദദേവതകളും, നാഗങ്ങറം മുതലായ മറവള്ള 

വരും, ഉല്കൃഷ്ട വിമാനങ്ങളിലിരുന്നു” ശ്രീരാമന് നില്ലൂന്ന ദിക്കില് 
വന്നു. ഇവരെല്ലാവരും ശ്രസ്ത്ില് കൈവെച്ചു ക്രപ്പിത്തൊഴുതശേഷം 
പരമാത്മാവായ രാമനോടു പറഞ്ഞു. 

ശ്രിവാല്പീകിയത്തില് “അന്വേ? എന്ന പദം കാണുന്നില്ല. 
“ ഏതേസര്പേസമാഗതൃയ വിമാനൈഃ സൂയ്ക്യസന്നിഭൈഭ 
ആഗത്യചപുരീംലതാമടിജശുസ്തരാഘ്വം..?? 

“ഇവരെല്ലാവരും സൂയ്യയനെപ്പോലെ പ്രഭയുമ്ു വിമാനത്തിലിരു 
ന്നു ലങ്കാപുരിയില് വന്ന് രാമന്നഭിമുഖറ്മാരാജി നിന്നാ? എന്നു മാത്ര 
മെ അതിലുള്ള. അതില് വേറൊരു വിശേഷമുള്ള ത്, ദേവന്മാരോടു 
കൂടെ ദശരഥരാജാവും വന്നിരുന്നുവെന്നുളഃ താണ്. 

“സചരാജാദശരഥോ വിമാനേനാന്തരിക്ഷഗഃ 
അഭ്യാജഗാമതംദേശം ദേവരാജസമല്ലുതിഭ.?? 

“ആ ദശരഥരാജാവ്വ് വിമാനത്തില് ക്രടെ ആകാശത്തില് വന്നു. 
ടേവരാജനെപ്പ്ോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ആ ദേശത്തെ പ്രാപി 
ച്ചു"” എന്ന പല്ലത്താല് ദശരഥാഗമനത്തെ പ്രത്യേകം ശ്രീവാല്വീകി പഠഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

4. കത്താത്വം സര്വലോകാനാം സാക്ഷീ വിജഞാനവിഗ്രഹഃ 
വസൂനാമഷ്ടമോസിത്വം രദ്രാണാം ശങ്കരോഭവാന്. 

ത്വംചനിന്തിരുവടി, സര് വലോകാനാംടസര്വലോകങ്ങളുടെ, കത്താടം സൃഷ്ണാവാകുന്നു, ഞാനുവിഗ്രഹഃ ത്വംഭഇ്ഞൊന സ്വരൂപനായ സനിസ്തി രുവടി, സാക്ഷീ. കാണുന്നവനാകുന്നു, വസൂനാംടവസുക്കളുടെ മയ ത്തില്, ത്വം അഷ്കമഭ അസിചനിന്തിരുപടി എട്ടാമത്തേവനാകുന്നു, ര ാണാം ടരുദ്രന്മാരുടെ ശ്ൂട്ട ത്തില്, ഭവാന് ശങ്കരം അങ്ങുന്ന് ശങ്കരന്, നിന്തിരുവടി ലോകങ്ങളുടെ സ്രഷ്മാവാകുന്നു. ഇ. നസ്വരൂപനാ യ നിന്തിരുവടി സാക്ഷിയാകുന്നു. വ സുക്കളില് എട്ടാമനായ പാവക നം, ഏകാഭശരുദ്രന്മാരില് എട്ടാമനായ ശങ്കരനും നിന്തിരുവടിതന്നെ. , ലോകങ്ങളുടെ കത്താവെന്നു വരുമ്പോംം, ക്രിയകറം നടത്തുന്ന വനു ഫഎന്നുവരും. അപ്പോം വികാരിയുമാശം., ഇയു ശയയെ പരിഹ 



1969 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

ി 0 6 2൭ രിപ്പാനാണ് സാക്ഷീ”? എന്നപദം. ഈക്ഷണമാത്രത്താല്. കുത്തത്വ 
മല്ലാതെ ക്രിയാരൂപമായ കത്തത്വമില്ലെന്നു കാണിച്ചു. “തദൈക്ഷത 
ബഹുസ്യഠം ഇതി? ( ഛാന്ദോഗ്യം). ബഹുവായ്ഭവിക്കുന്നേനെന്നു 
ഈക്ഷിച്ച-സരല്ലിച്ചു. സങ്കല്പം രാഗം നിമിത്തമോ എന്ന ശങ്കയെ 

ല് പര്. ഉം ൪ ത്തീപ്പാന് ശ്ഞാനവിഗ്രഹഃ?? എന്ന പദപ്രയോഗം; ഇഞാനസ്വരൂ 
പന്ന്' രാഗമുണ്ടാവാനവകാശമില്ല. 

ുദ്രാണാം ശങ്കരശ്ചസ്കി വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാം 
വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്തി മേരുഃ ശിഖരിണാമഹം.?? 

ഭഗവല്ഗീത. അദ്യായം 10. ശ്ലോകം 88. 

രുദ്രന്മാരില് ഞാന് ശങ്കരന്. യക്ഷരക്ഷസ്സകളില് ഞാന് കുബേ 

ര൯. വസുക്കളില് എടാമനായ അഗ്നി ഞാന്. പര്വതങ്ങളില് മ 

ഹാമേരു ഞാന്.” എന്നത്ഥമുളള ഗീതാപദ്യം ഭഗവാന്െറ വിഭൂതി 

യില് അഗ്നിധെന്ന എട്ടാമത്തെ വസുവുംം ശങ്കരനെന്ന എടാമത്തെ രു 
ദ്രനും താനാണെന്നു സ്സുഷ്ടമായി പറഞ്ഞുരിക്കുന്നു. 

മനുഷ്യസ്വരൂപനായ: ശ്രീരാമന് സര്വലോക കത്താവാണോ 
[ഴി ഠ് ഠ ക്കരുത്. മുലസ്വരൂപത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിട്ടാണ്' സൃതി. മനു എന്നു ശങ്കിക്കരുത്്. മൂ രൂപ ൮) ട്ടാണ് സ്ത 

ഷ്യൃശരീരം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അവതാരത്തിലും മൂലസ്വരൂപം മറയ്ക്, 

ചെടാതെ സര്വദാ ഓഞാനാനന്ദസ്വരൂപനായ്ത്ു ന്നെയിരിക്കയാല് സാ 
0 | 

ധാരണ മനുഷ്യ്യനല്ലെന്നു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

പാശ്ചാത്യ വാല്ലീ കീയത്തില്, 

“കത്താ സര്വസ്ധയ ലോകസ്പ ശ്രേഷ്നോ ഇഞാനുവിദാംവിളഃ 

ജൂതധാമാ വസുഃപൂര്വം വസുനാംച പ്രജാപതിഃ 

ത്വം തൂയാണാംഹി ലോകാനാമാദികത്താ സ്വയംപ്രഭഃ 

രുദ്രാണാമഷ്ടമോരുദ്രഃ സാദ്ധ്യനാമപി പഞ്ചമ. ?” 

സേര്വലോകത്തിനെറ കത്താവും, ഇഞാനവാന്മാരില് സര്വ 

ഇഞ്ഞനായ ശ്രേഷ്ഠനും, വസുക്കളില് ട്ടതധാമാവ് _സത്യമായ ശോഭ 

യോടടക്രടിയ അഗ്നിയെന്ന. വസവും, പ്രജാപത്യും, രുദ്രന്മാരില് എ 

ട്രാമത്തെ രദ്രനും, സാദധ്യന്മാരില് അഞ്ചാമനും, നിന്തിരുവടിയാകുന്നു?? 

എന്നത്ഥമുള്ള പദ്ധം കാണുന്നു. 

5, ആദികത്താസി ലോകാനാം ബ്രശ്മാത്വം ചതുരാനനട 

അശ്വിനൌ ഘ്രാണഭൂത്രെതേ ചക്ഷ്യഷീ ചന്ദ്രഭാസ്തരരൌ 

6. ലോകാനാമാദിരന്തോസി നിത്യ ഏകഃ സദോദിതഃ 

സദാത്രദ്ധഃ സദാബ്ുദ്ധഃ സദാമുക്തോ ഗുണോദയ$ 
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ലോകാനാംടലോകങ്ങളുടെ, ആദികത്താടപ്രധാന കത്താവും, ചതു 
രാനനഃടനാലുമുഖങ്ങകോടു കൂടിയവനുമായ, ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മാവു', ത്വം 
അസിടനിന്തിരുവടിയാകുന്നു, അശ്വിനൌ-അശ്വികറം, തേടഅങ്ങയു 
ടെ, ഘ്വോണഭൂതെര- ല്വാണമായി ഭവിച്ചവര്, ചന്ദ്രഭാസ്തൂരെൌം ചന്ദ്ര സൂയ്യന്മാ൪, ചക്ഷൃഷി -നേതൃങ്ങറം, ത്വംടനിന്തിരുവടി, ലോകാനാം 
ലോകങ്ങളുടെ, ആദിഭകാരണവും, അന്തഃ-ലയസ്ഥാനവും, നിത്യ 
ശാശ്വതനും, ഏകഃട ഏകനും, സദോദിതട- എപ്പോഴും ഉദയത്തോട്ട 
കൂടിയവനും, സദാശുദ്ധഃ_പ് പ്പോഴം ശുദ്ധനും, സദാബുദ്ധഃ- എപ്പോ 
൭൦ അറിവായിരിക്കുന്നവനും, ഗുണോദയഃടഗുണങ്ങളുടെ ഉദയത്തോട് 
കൂടിയവനും, അസി ആകുന്നു. ൂ 

“കത്താസര്വസ്യലോകസ്യ”” എന്ന ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 
പറഞ്ഞ സംഗതിയെ കുറേക്രടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു: ലോകങ്ങളുടെ സ്ത 
ഷ്ലികത്താവായ ചതുമ്മുഖ ബുഹ്മദേവന് ന്നിന്തിരുവടിയാകുന്നു??വെന്നു 
ബ്രഹ്മദേവ൯തന്നെ പറയുന്നതിന്െറ സാരത്തെ ആലോചിദ്ംണ്ടെതാ 
കുന്നു. ലോകത്തിലുകൂളവര് ബഷ്മദേവനായ എന്നെ ലോകകത്താവാ 
യിട്ടു പറയുന്നതു ഭ്ൂരമമാകുന്നു. സര്വലമെനം സര്വശക്തനും സര്വ 
കത്താവുമായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ കടാക്ഷത്താല് സൃഷ്ണികായ്യും ഞാന് 
നടത്തുന്നു. അഥവാ, എന്നില് ജ്ഞാനസ്വരൂപനും അന്മയ്യാമിയുമാ 
യിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിതന്നെ സൃഷ്ണികായ്യം നടത്തുന്നു. ഞാന് നിമി 
ത്തമാത്രം. റ 

“യോബ്രഹ്മാണം വിദധാതിപൂര്വം 
യോവൈവേദാംശ്ച പ്രഹിണോതിതസ്ലൈ 
തംഹദേവം സര്വബ്ുദ്ധിപ്രകാശം 
മുമുക്ഷുര് വൈ ശരണമഹംപ്രപദ്യേ.”? 

യാതൊരുവന് ആദിയില് ബ്ൃഹ്മാവിനെ സൃഷ്ണിക്കുകയും, ലോ കങ്ങളെ സ്ൃഷ്ടിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്നു മമ ബോധരൂപമായ വേദങ്ങ മെ ബ്രഹ്മഹ്ൃദയത്തില് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവോ, സര്വഭൂത ങ്ങളിലും ബുദ്ധിക്കു പ്രകാശത്തെ__ബോധത്തെ_നല്കുന്ന ആ ദ്ദ വനെ, സംസാരബന്ധത്തില്നിന്നു മുക്തനാകാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു? എന്നത്ഥമായ ശ്രുതിയെ ബഷ്മവാക്കം സ്സൂഷ്ണ മാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഷാണപ്പെടുന്ന ചരാചരാത്മകമായ സകല ജ ഗത്തും നിന്തിരുവടിതന്നെ. അപ്പോം, അശ്വിനീദേവന്മാ൪ അങ്ങയു ടെ നാസികയായും ചവ്രസൂയ്യ്മാ൪ യസ്്്റു കളായുമിരിക്കുന്നവ൪. ലോക 
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ങ്ങളുടെ കാരണമായും സംഹാരകത്താവായും ഇരിക്കുന്നവന് നിന്തിരു 

വടിയാകുന്നു. അഞ്ങുന്നാകുന്ന പരമകാരണസത്തയുടെ കായ്യയസ്വ 

രൂപമായ ഈ ലോകം, ആ കാരണത്തില് ത്തന്നെ ലയിക്കുന്നു. 

മണ്ണില്നിന്നുത്ഭവിച്ച ഘടാദികം മണ്ണിലും പൊന്നില്നിന്നുണ്ടാ 
യ കടകകണ്ഡലാദ്യാഭരണങ്ങഥം പൊന്നിലും ലയിക്കുന്നതുപോലെ 

എന്നു സാരം. ഇതിനെ ഉ പപാദിക്കുവാ൯ വിശേഷണങ്ങളെ ഉപ 

യോഗിക്കുന്നു. നിന്തിരുവടി നിത്യനാകുന്നു. ലോകം ഉണ്ടാകുമ്പോറം 

നിന്തിരുവടിയുണ്ടാകുന്നില്ല. ലോകം നശിക്കുമ്പോഠം നശിക്കുന്നതുമില്ല 

നിന്തിരുവടിയെന്നുമുമ്ളഒവന്. “എന്നെന്നും നശിക്കാതെയേവക്കം സ 

മാനമായി ഒന്നൊന്നില് പ്രത്യേകമായ” പുണ്ണുമായ് പ്രകാശിച്ചും ഒ 

ന്നോടും ബന്ധിക്കാതെയെല്ലാമായ്ക്കിളങ്ങിക്കൊണ്ടൊന്നായിട്ടിരിക്കുന്ന 

രാമനെ വന്ദിക്കുന്നേന്? എന്നു പറഞ്ഞാല് നിത്യനെന്ന വിശേഷ 

ണത്തിനെറ സാരം ഏകദേശം സ്സുഷ്്മാകും. നാശരഹിതമായ വ 

അനേകമുണ്ടെന്നു പറവാന് പ്രമാണവും യുക്തിയും അനുവദിക്കയില്ല. 

അതുകൊണ്ട് നിന്തിരുവടി ഏക൯ന്മാത്രം സത്ൃസ്വരൂപന്൯. ലോകങ്ങ 

ടെ ഉല്പത്തിക്കു മുമ്പും, നിലനില്ല്ന്ന സമയത്തും, നാശാനന്തരവുമു 

മള വനാകയാല് നിന്തിരുവടി സദോദിതന്൯.,-_-എപ്പോഴും പ്രകാശിക്കു 

നനവ൯. ഒന്നോടും ബന്ധപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടു സദാശ്ുദ്ധ൯. ജാഗ്ര 

ത്ത്, സ്വപ്ലംം സുഷ്ടപ്ലി എന്ന അവസ്ഥാത്രയങ്ങക്കും സാക്ഷിയാക 

യാല് നാ അറിയ സ്വരൂപമായിരിക്കുന്നവ൯. മായ 

ഡിത്നിന്നും മായാകായ്യങ്ങളായ ലോകങ്ങളില് നിന്നും ഭിന്നനാകയാല് 

സദാമുക്തന്. അങ്ങിനെയാണെങ്കിലും മായയ്മചം സത്വാദിഗുണങ്ങ?ം 

ക്കം ആശ്രയമായിട്ടുമിരിക്കുന്നവ൯ നിന്തിരുവടിതന്നെ. മറെറാരു വി 

ധത്തില് പറയുന്നതായാല് ജന്മാദികളില്ലാത്തതുകൊണ്ടു നിത്യന്. സ 

ജാതീയവിജാതീയ സ്വഗ തഭേദങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ഏകന്. ലയ 

ഹീനനായതുകൊണ്ടു” സദോദിതന്. ഒന്നോടും ചേച്ചയില്ലാത്തതുകൊ 

ണ്ട സദാശ്രദ്ധ൯. മായയോടു സംഗമമില്ലാത്തതിനാല് സദാമുക്ത൯. 

ലില്ലാമത്രേയഃ സതുനിത്പമുക്തഃ?? യാതൊരുവന് ജടരാനസ്സത 

നോ അവ൯ യരയ എന്നു ഭാഗവതം. "ക്താഗണോദ 

എന്നതിനെ സ്ഥാനത്തില് മേക്തോഗുണോദ്വയഭ്” എന്ന പാഠഭഴ്േദ 

വും, മുക്ത അഗുണഃ അദ്വയഭ എന്ന പദച്ഛേേടവും ചെയ്യാമെന്നൊരു 

പക്ഷാന്തരമുണ്ടു . യണ മലത്തിന്, അദ്വയന്ചകഏ 
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കന് മാത്രമല്ലാതെ രണ്ടാമത്തേതിനോട ക്രടാത്തവന് എന്ന് ആ പ 

ദങ്ങറംക്കത്ഥം. അപ്പോഴും സാരത്തില് വ്ൃത്യാസത്തിന്നവകാശമില്ല. 

സജാതീയവിജാരീയ സ്വഗതഭേദം? എന്നു” മുകളില് വേദാ 

ന്തരീതിയനുസരിച്ചപയോഗിച്ചതിനെറ വിവരണം:__1. സജാതീയ 

ഭേദം. 9. പിജാതീയഭേദം. 3. സ്വഗതഭേദം. ഇങ്ങിനെ മൂന്നുവിധ 

ഭേദങ്ങം വസ്ത്ുക്കറംക്കുണ്ട് . ഈ ദേദമുള്ളവയെല്ലാം ഉണ്ടായി നശി 

കു൭ന്നെവയും ഒന്നിനെ മറെറാന്നില് നിന്നു വേര്തിരിച്ചറിലാന് സാധി 

ക്കത്തക്കവിധം വഭിന്നങ്ങളുമാണ്. മനുഷ്യക്കെല്ലാം സാമാന്പരിതി 

യില് ആകൃതി, ഗുണം എന്നിവകൊണ്ടു സാദ്ൃശ്യമുളഭ തിനാല് അവരെ 

സജാതി _ സമാനമായ ജാതിയില്പെടവര്__എന്നു പറയാം. ഒരു 

മനുഷ്യനെ മറെറാരുവനില് നിന്ന് വേര്തിരിച്ചറിവാ൯ കഴിയത്തക്കു 

വിധം ഒഓരോരുത്തനിലും കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ഭേദത്തെ “സജാതീ 

യഭേദം?? എന്നും, മൃഗാദികളില്നിന്ന്' മനുഷ്യനെ വേര്തിരിക്കുവാന് 

തക്കവിധമുള്ള ഭേദവും മനുഷ്യരിലുണ്ട്'. അതിനെ വിജാതിയഭേദമെ 

ന്നും, മനുഷ്യരിലുള്ള ഓരോ അവയവങ്ങറക്കും, ആകൃതിയിലും ഗുണ 

ത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന ഭേദത്തെ സ്വഗതഭേദമെന്നും പറയുന്നു. ഈ 

മാതിരി ഭേദം ഒന്നുമില്ലാത്ത വസ്തരക്കാം ലോകത്തില് കാണപ്പെടുക 

യില്ല. ഈശ്വരന്നു മാത്രം ഈ ഭേദമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഏകന് 

അദ്വിതീയന് __എന്നു പഠഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

്ലോകാനാമാദിരന്തോസി?? എന്നു” അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തില് 

കാണുന്ന ഭാഗത്തെ, കാരണത്തോടുക്രടെ ശ്രീപാല്പികി പഠത്തിരിക്ക 

ന്നതിനേയും ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നപക്ഷം സാരം കുറെക്രടെ സൂുഷ്ട 
മാകും. 

*അന്തേചാദൌചലോകാനാം ദൃശ്യസേത്വംപരന്തപ! 
പ്രഭവം നിധനംചാപി നവിദഃകോഭവാനിതി 
പരമാഖ്യയംപരംയച്ച ത്വമേവപരിഗീയസേ 
സ്ഥിത്യല്പത്തിവിനാശാനാം ത്വാമാഹുഃ പരമാംഗതിം.? 

ഹേ പരന്തപ! ലോകങ്ങളുടെ അവസാനത്തിലും ആദിയിലും 
നിന്തിരുവടി കാണപ്പെടുന്നു. ഉല്പത്തിക്കും നാശത്തിന്നും നിന്തിരു 
വടി ആരാണെന്നറികയില്ല. ഉല്പത്തിനാശങ്ങം അങ്ങയെ ബാധി 
ക്കുകയില്ലെന്നു സാരം. പരമമെന്നും പരമെന്നും വയവഹരിക്കപ്പെടു 
വാന് യോഗ്യമായ വസ്തു യാതൊന്നോ അതു നിന്തിരുവടിയാനൈന്നു? 
അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവര്൪ പറയുന്നു. ഉണ്ടാകുക, നീലനില്ല്ൂകം നശിക്കുക, 



] 00 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

എന്ന ഭാവങ്ങറംക്കധീനന്മാരായവര് ആ ഭാവങ്ങളില് നിന്നു മുക്തന്മാ 
രാകേണമെങ്കില് നിന്തിരുവടിയാകുന്ന പരമസ്ഥാനകതത പ്രാപിക്കു 
കതുന്നെ വേണമെന്നു തത്വമറിഞ്ഞവര് പറയുന്നു. ഏതു നിലയി 
ലാണ് ഭഗവാന് ലോകങ്ങളുടെ ആദിയും അന്തവുമായിരിക്കുന്നതെന്ന 
തിനെ ശ്രീവാല്ലീകി ഇങ്ങിനെ സൂഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

4. ത്വന്മായാസംവൃതാനാം ത്വം ഭാസിമാനുഷവിഗ്രഹഃ 
ത്വന്നാമസ്തരതാംരാമ! സദാഭാസി ചിദാത്മകട 

ത്വന്മായാസം വൃതാനാം- അങ്ങയുടെ മായയാല് മറക്കപ്പെട്ടവക്ക്: ന 3 

ത്വം നിന്തിരുവടി, മാനുഷവിഗ്രഹഃടമനുഷ്യശരീരത്തോട്ട ക്രടിയവ 
നായിട്ട് , ഭാസികശോഭിക്കുന്നു രാമ!_ ഹേ രാമ! ത്വന്നാമസ്തരതാംടനി 
നത്തിരുവടിയുടെ നാമത്തെ സ്തൂരിക്കുന്നവക്ക്', ചിദാത്മകടംചിത്താകുന്ന 
(ജ്ഞാനം) സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയവനായിട്ട്, ത്വം സദാഭാസിടനി 
ന്തിരുവടി എപ്പോഴും ശോഭിക്കുന്നു. 

എന്നാല് എന്തുകൊണ്ട് സകല ജനങ്ങളും നിന്തിരുവടിയെ 
ആവിധത്തിലറിയുന്നില്ല എന്ന ശങ്കക്കു സമാധാനം:__അങ്ങയുടെ ശ 
ക്തിയാകുന്ന മായ, അഥവാ, അങ്ങയെ ആശ്രയിച്ചപജീപിക്കുന്ന 
മായ, ഏതൊരുത്തരുടെ അന്തഭകരണത്തെ_ മനസ്സിനെ മറയ്മുന്നു 
വോ അവര്-മായയാല് മറയ്്,പ്പെട്ട ജഞാനദീപത്തോടുടകൂടിയവര്_ 
അങ്ങയെ മനുഷ്യ്യനെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാല് നിന്തിരുവടിയുടെ 
സത്യസ്വരൂപത്തെ ആക്കറിവാന് കഴിയുമെന്നതിനെ പറയാം. ഹേ 
രാമ! അങ്ങയുടെ നാമത്തെ സ്തൂരിക്കുന്നവര് നിന്തിരുവടിയെ ഞാനു 

സ്വരൂപനായിട്ടെപ്പോഴും അറിയുന്നു. രാമനാമസ്തരണം അജ്ഞാന 
ത്തെ അത്തഃ കരണത്തില് നിന്നു നീക്കി രാമസ്വരൂപസാക്ഷാല് 
കാരത്തെ സാധിപ്പിക്കുമെന്നഭിപ്രായം. ഈ പറത്തേതിന്െറ ഉപപ 

ത്തിയെപ്പുററി അല്ലം പ്രതിപാദിക്കാം. വാച്യൃയത്തിന്ന് വാചക 

ത്തോടും, വാചകത്തിന്നു വാപ്യത്തോടുമുളള നിത്യസംബന്ധമാ 
ണിതിന്നു കാരണം. ഗജമെന്ന ശബ്ദും കേഠക്കുന്ന ഒരുവന് ഗജത്തി 

നെറ ആകൃതിയേയും ഗുണത്തേയും പെട്ടെന്നോക്കുന്നു. അതുപോലെ 

ത്തന്നെ ആ ഗജാകൃതിയെക്കാണുന്നവന് ഗജമെന്ന ശബ്ദത്തേയും സ്കൂ 

രിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ വാക്കിന്നും വാക്കിനാല് പറയപ്പെടുന്ന വസ്തരവി 

ന്നും തമ്മില് നിതൃസം ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട്' രാമനാമം സ്തൂരിക്കുന്നവ 

നെറ അന്തഭാഗത്തില് രാമസ്വരൂപമായ ആനന്ദം സ്്ൂരിക്കുന്നു. ആന 
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ന്ദം അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴം അസത്യമായ ശരീരത്തിന്െറ സ്മൃതി നി 
ക്കുന്നു. ശരീരഭാവന നശിക്കുന്നതോടുക്രടെ, അവനെ സംബന്ധ ച്ച 
ളള പ്രപഞ്ചത്തിന്നും നാശമുണ്ടാകുന്നു. ഇതരന്മാരുടെ ദൃഷ്ണിയില് പ്ര 
കാശിക്കുന്ന സുഖ മുഃ ഖാത്മകമായ പ്രപഞ്ചം, പി മുങ്ങി 
യിരിക്കുന്നവനന്െഠ അനുഭവത്തില് കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു പ 
ന്ദം അനുഭവിപ്പാനുളൂള ഫുളുപ്പമാരഗം രാമനാമസ്തരണമാണെന്ന്!വി 
ടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ യൃക്തിവാദംചെയ ഖണ്ഡിക്കുന്നപ 
രുമുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ബുദ്ധിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന യുക്തിവാദം 
ബുദ്ധിയെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശ്വരമഹിമയെ സ്നുശിക്കയില്ലെന്നാ 
ണ് അനഭവിച്ചറിഞ്ഞെവരുടെ സിദ്ധാന്തം. കണ്ണിന്നു കാഴ്ചയില്ലാത്ത 
വന് നുയ്യപ്രഭയെക്കാണാത്തതുകൊണ്ട്* ജ്യോതിഃസ്വരൂപമായ ഒരു 

[രി ഗോളംതന്നെയില്ലെന്നു പറയുന്നതൃപോലെയാണ് ശാസ്രരവാകൃത്തെ 
അനുഷ്ടാനത്തില് വരുത്താത്തവന്, നാമജപാഠി ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തത്തെ 
ധിക്കരിച്ചു പറയുന്നതെന്നു ധരിക്കുന്നതു ഗുണമായിരിക്കും. പ്രവൃത്തി 

ി 
ക്കാതെതന്നെയിരിക്കുന്ന ഒരുവന്നനുഭവപ്പെടാത്തതായ ഒരു കായ്യംം 
പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ഒരുവന്നും അനുഭവപ്പെടുകയില്ലെന്നുള്ള മക്കടമുഷ്ണി പി 
ടിക്കുന്നവരുടെ അന്ധതയെയോത്തു പരിതപിച്ച മഹാത്മാക്കഠം, അ 
വരെ__അനുഷ്യാനക്രമത്തില് ഏപ്പെടാതിരിക്കുന്ന അവരെ_ അനുഗ്ര ഹ പ്യാനായെപ്പെടുത്തിയ ശാസ്രൂസിദ്ധാന്ത ത്തെ, ധിക്കരിക്കുന്നവക്കം 

ടകൊടുത്ത പൃമാലയെ, പാ 
ആ ദൂരെയെറിയുന്ന അന്ധന്മാക്കം ത തൃയാസമില്ലെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാണ്. 

“അവജാനന്തിമാംമൂഡ്ധാ മാനുഷീംതനുമാശ്രിതം 
പരംഭാവമജാനത്തോ മമഭൂതമഹേശ്വരം. 

ഹിതകാംക്ഷിയായ ഉററബന്ധു കഴുത്തിചി 
മ്പാണെന്ന വിചാരത്താല് എട്ട 
മ്മില് പറയത്തക്ക വ്യ 

മോഘാശാമോഘകര്മാണോ മേ 
രാക്ഷസീമാസരീം കെ 
മഹാത്ലാനസ വ്ത് 

ഘജ്ഞാനാവിചേതസം 
ചവപ്രകൃതിം മോഹിനിംശ്രിതാഃ മാംപാത്ഥ ദൈവീംപ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്ത്യനന്യമനസോജഞാത്വം ഭൂതാദിമവ്യയം സതതംകീത്തയന്തോമാം യതന്തശ്ചദ്ൂഡവ്രതാഃ 

നമസ്യന്തശ്ചമാംഭകത്യാ നിത്യയുക്താഉ പാസതേ 3 
ഗീത_ അ. 

മൂഡന്മാര, ഏന്നെ മനുഷ്യശ 
രിക്കുന്നു. സരവഭ്ൂതങ്ങളുടെ 

9 ശ്ലോകം 1114. 
രിരം ധരിച്ചവനെന്നു കരുതി ധികം അന്തഭാഗത്തിലിരുന്നു അവരെ നിയന്ത്രി 
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ക്കന്നതായ എന്െറ മഹേശ്വരഭാവത്തെ അപര് അറിയുന്നില്ല. രാക്ഷ 
സിയും ആസുരിയുമായ പ്രകൃതി, അവരെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. രാക്ഷസനേ 
യും അസുരനേയും ഭജിക്കുന്നതാണ്' നല്ലതെന്നവര് തെററായിട്ട വിചാ 
രിക്കുന്നു. അവരുടെ ആശയും, കമ്മവും, ജ്ഞാനവും, വിചാരശകതിയും 
എല്ലാം നിഷ്ക്ുലം. .ആശിക്കു വാനും കമ്മം ചെയ്താനുമുമുള ശക്തിയേ 
യും നന്മതിന്മയെ തിരിച്ചറിയുവാനുപകരിപ്പിക്കേണ്ടതായ അറിവി 
നേയും, ആലോചനാശക്തിയേയും, മൂഡജനങ്ങറം പ്രയോജനമില്ലാ 
തെയാക്കുന്നു, എന്നു ഭഗവാന് ത്രീകൃഷ്ണമുത്തി മൂഡന്മാരെക്കുറിച്ച പ 
രിതപിച്ചതിന്െറശേഷം മഹാത്മാക്കളെക്കുറിച്ചഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഹേ 
പാത്ഥ! മഹാത്മാക്കളാകട്ടെ അങ്ങിനെയുള്ള വരല്ല. അവര് ദൈവീ 
പ്രകൃതിയെ ആത്രയിച്ചവരാകുന്നു. സര്വരുടെയ്യം അന്തരംഗത്തില് 
പ്രകാശിക്കുന്ന എന്നെ അന്യഭാവനക്രടാതെ അവര് ഭജിക്കുന്നു. ഭൂത 
ങ്ങളുടെ ആദികാരണം ഞാനാണെന്നവരറിയുന്നു. എന്െറ മാഹാത്മ്യ 
ത്തേയും, നാമത്തേയും കിത്തിക്കുന്നു. എന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാന് അ 
വരുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സര്വത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
എന്നെ പരമപ്രേമത്തോടുക്രടെ നമസ്കരിക്കുന്നു. അവര് എന്നില്നി 
ന്ന്” വേര്പിരിയാതെ എപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ ഉപാസിക്കുന്നു? 
എന്ന് മഹാത്മാക്കളുടെ സ്വഭാവത്തേയും സ്നുഷ്ണമാക്കിയിരിക്കുന്നു. രാമ 
ചന്ദ്രന് പരമേശ്വരനും, ഭജനീയനുമാണെന്നു ബൃഹ്മാദിദേവന്മാര് സ്സ 
ഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലോകാനുഗ്രഹത്തിന്നായിട്ടാമെനന്നു' ദൂഡ്ഥമായുറ 

ക്കുന്നവക്ക്' സംസാരസമുദ്രം കടക്കുവാനുമുള ഉപായം സുലഭമായിരി 
ക്കുന്നുവെന്നാണിത്രത്തോമും പറത്തേതിനന്െറ ആവശ്യം. 

8. രാവണേന ഹൃതം സ്ഥാനമസ്താകം തേജസാസഹ 

ത്വയാലദ്്യ നിഹതോ ദുഷ്ട പുനടപ്രാപ്ലം പദം സ്വകം 

ഇരിപ്പിടം, രാവണേനടരാവണനാല്, ഹൃതം ഹരിക്കപ്പെട്ട്, ദുഷ്ട 

൯, അല്യൃത്വയറ ഹതഃ ഇപ്പോറം അങ്ങയാല് ഹനിക്കപ്പെട്ടു, സ്വ 

കം പദം സ്വസ്ഥാനം, പുനഃപ്രാപ്ലംടവീണ്ടും പ്രാപിക്കപ്പെട്ടു. 

രാമനന്െറ സര്വേശ്വരഭാവത്തെ, മുകളില് വിവരിച്ചുവിധം പ്ര 
കാശിപ്പിച്ച ദേവന്മാർ, അവതാരകായ്്ും സാധിച്ചതിന്മേല് അവരുടെ 

സന്തോഷത്തെ രാമനെ അറിയിക്കുന്നു:_ഹേ ഭഗവന്! രാവണന് ഞ 

ങ്ങമുടെ വാസസ്ഥാനത്തേയും, പൃതാപത്തേഷും ഒന്നായിട്ടപഹരിച്ചു. 
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ഇപ്പോം നിന്തിരുവടി ദുഷ്ണനായ അവനെ സംഹരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങ 

കൂടെ സ്ഥാനം വീണ്ടും കിട്ടി. 
യ: നേരിട്ടു ദേവന്മാര് യുദ്ധംചെയ്തു ജയിക്കാത്തതു 

കൊണ്ട് രാവണനപഹരിച്ച തേജസ്സവക്ട മടങ്ങികിട്ടീട്ടില്ല. രാവണ 

നെ സംഹരിച്ച ഭഗവാരെറ അനുഗ്രഹത്താല് സ്ഥാനം തിരികെ കി 

ട്ടിയെന്നു മാത്രമേ ദേവന്മാര് പറയുന്നുള്ളൂ. രാവണന്, അവന്െറ പ 
രാക്രമത്തെ മറവക്ള വരുടെ സ്ഥാനത്തെ അപഹരിപ്പാനുപയോഗിച്ച 
തുകൊണ്ട് ദുഷ്ണനാണെന്നുമവര് പറടത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു സാധു 

ക്കളെ സംരക്ഷിപ്പാനും, സാധുദ്രോഹികളായ രാവണാദികളെ സംഹ 
രിപ്പാനുംവേണ്ടി സ്വീകരിച്ചതായ അവതാരത്തിനെറ പ്രയോജനം 
സിദ്ധമായെന്നു സാരം. 

9. ഏവം ബ്രുവല്സുദേവേഷു ബൃഹ്മാ സാക്ഷാല് പിതാമഹഃ 
അബ്രവീല് പ്രണതോ ഭൂത്വാ രാമം സത്പഥേസ്ഥിതം 

ദേവേഷുടദേവന്മാര, ഏവം ബ്രുവല്സുട ഇപ്രകാരം പറയുമ്പോംം, 
സാക്ഷാല് പിതാമഹഃ ബ്രഹ്മാംപ്രത്വക്ഷത്തില് പിതാമഹനായ ബ്ബ 

ല 
[0 മാവു, പ്രണത ഭൂത്വാ-പ്രണമിച്ചവനായ് ഭവിച്ചിട്ട്, സത്യപഥേ- 

സത്യമാര്ഗ്ഗത്തില്, സ്ഥിതം രാമംസ്ഥിതിക ലയ്യ്യുന്ന രാമനോട്ട്', 
ബ്രവിത് പറഞ്ഞു. 

അ 

ദേവന്മാർ ഇപ്രകാരം പറയ 0 നു പ്രകാര റയമ്പോംം പ്രതൃക്ഷപിതാമഹനായ 
ബ്രഹ്മദേവന സത്യമാരഗത്തില് നിന്നു തെററാതെയിരിക്കുന്ന രാമ 
നെ നമസ്തൃരിച്ചിപ്രകാര നം 0 പറഞ്ഞു. “സത്യപദേസ്ഥിതം?? വ മ റു ) തം“ ഹ്നന്നും പാ 

ടടമുണ്ടു . സതൃപദം, വൈകണ്ണലോകം, നാശരഹിതമായ പൈക 
ബ്ലലോകത്തില് വസിക്കുന്ന സാക്ഷാല് ശ്രിനാരായണനായ രാമനെ 
നമസ്ത്രരിച്ചു പഠഞ്ഞുവെന്ന' ആ പാഠഭേദാനുസണം ധരിക്കുന്നതാ 
യാലും വന്നുക്രടുന്ന സാരം ഭേദിക്കുകയില. 

ധ് 

ബ്രഹ്മോവാച. 
10. വന്ദേദേവം വിഷ്ണുമശേഷസ്ഥിതിഹേതും 

ത്വാമധ്യാത്മജ്ഞാനിഭിരന്തര്ഹ്ഹദിഭാവ്ൃം 
ഹേയാഹേയദ്വന്ദ്വ വിഹീനംപരമേകം 
സത്താമാത്രംസര്വഹ്ൃദിസ്ഥം ദൂശിരൂപം. 

റ 

വ ഷ്യ സരവ വ്യാപകനും, അശേഷസ്ഥിതിം ഹത്ുംംംസകല ത്തിനെറ 
ബാം രി നി 1 യ്യു ലനില്ലിന്നുകാരണഭൂതനും, അധ്യാത്മണഞൊനിഭിഃംആത്മത 
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ത്വത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാല്, അന്തര്ഹ്ൃദിടഹൃദയമദധ്യത്തില്, 
ഭാവ്യം- ഭാവിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യനും, ഹേയാ ഹേയദ്വന്ദ്വപിഹീ 
നംടഹേയം (ഉപേക്ഷിക്കത്തക്കത്) അഹേയം (ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാ 
തിരിക്കത്തക്കത് ) എന്ന രൂപത്തിചിരിക്കുന്ന ദപന്ദ്വങ്ങളോട്ട്' (സുഖ 
ുടഖങ്ങളോടു) ക്രടാതിരിക്കുന്നവനും, പരം പരമാത്മാവും, സത്താമാ 
തംടകേവല ഭാവരൂപനും, സര്വഹ്ഹദിസ്ഥം_സകലരുടെ ഹൃദയത്തി 
ലിരിക്കുന്നവനും, ദൃശിരൂപംജ്ഞാനസ്വരൂപനും, ദേവം ത്വാംടപ്രകാ 
ശസ്വരൂപനുമായ നിന്തിരുവടിയെ, വന്ദേ-ഞാന് വന്ദിക്കുന്നേന്. 

തനെറ പ്രാത്ഥനയെ നിശേഷം സാധിപ്പിച്ചുതോര്ത്തു സന്തുഷ്ട 
നായ ബ്രഹ്മദേവന് അതിഹഷത്തോട്ടം ഭക്തിയോടുംക്രടെ എട്ട് ശ്ലോ 
കംകൊണ്ട്' ശ്രീരാമനെ സ്തൂതിക്കുന്നു: --പ്രകാശസ്വരൂപനും, എങ്ങും 
പരിപൂര്ണനും, സകലത്തിനെറയും . ജീവവത്തിന്നു കാരണഭൂതനും, 
തആത്മതത്വത്തെ അറിഞ്ഞവരാല് അന്തഃ കരണത്തില് ധ്യാനിക്കപ്പെ 
ടുവാ൯ യോഗ്യനും, സ്വികായ്യം, ത്യാജ്യം, എന്ന നിലയുള്ള സുഖ 
ദുഭഖാദിഭാവങ്ങളെ വിട്ടിരിക്കുന്നവനും, പരമാത്മാവും, ഏകനും, സര് 
വാന്തയ്യ്യാമിയും, ഇഞാനസ്വരൂപനുമായ നിന്തിരുവടിയെ ഞാന് നമ 
സ്തൃരിക്കുന്നേന്. 

“ഞോന് നിന്തിരുവടിയെ നമസ്മരിക്കുന്നേന്്? എന്ന വാക്യാത്ഥ 
ത്തെക്കുറിച്ച് “അങ്ങുന്നു ലോകസ്ൃഷ്ടികത്താവായ ആദിപിതാമഹന്. 
ഞാനിയ്ക്കിടെ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കേവലമനുഷ്യന്. എനെ അങ്ങു 
ന്ന് നമസ്തരിക്കുന്നതു യുക്തമോ??? എന്നൊരു പൂ൪രവപക്ഷമുണ്ടാകാവു 
ന്നതാണ്. അതിന്നു സമാധാനമായിട്ടാണ് ്വിഷ്ണുഭ?*എന്ന വിശേഷ 
ണം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. “നിന്തിരുവടി എനെറയും ജനകനായ 
വിഷ്ണ്ണുവാകുന്നു. അതുകൊണ്ടെന്നാല് നമസ്തരരിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യന് 
തന്നെയെന്നു സമാധാനത്തിന്മേല് * വിഷ്ണു ഞാനാകുന്നതെങ്ങിനെ, 
ആ ദേവ൯ വേറെ, ഞാന് വേറെ? എന്നാണ് പൂര്വപക്ഷമെങ്കില് 
അതിന്നു സമാധാനം, “അങ്ങുന്നു വിഷ്ണുവാണെന്നു മാത്രമല്ല സമസ്തച 
രാചരങ്ങളുടെയും നിലനില്ലിന്നധിഷ്ഠാനമായിരിക്കുന്ന സമഷ്ണിചൈത 
സ്യമായതുകൊണ്ടാണ് വിഷ്ണുവെന്ന നാമധേയമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 
അതുകൊണ്ട് നിന്തിരുവടി വിഷ്ണുവില് നിന്നന്പനല്ല. സാക്ഷാല് ശ്രീവി 
തന്നെ. തആത്മതത്വമറിഞ്ഞെവര് അങ്ങയെ ഹൃദയാന്തഭാഗത്തില് 
ധ്യാനിച്ചദിയുന്നതല്ലാതതെ, മ ററുര്യ്ന്തിലുര്നലന കഴി 
യുന്നതുമല്ല. അങ്ങുന്നു സുക്ഷ്മൃത്തില്വെച്ചും അതിസൂക്ഷ്മുനാകുന്നതിനാല് 
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ഇന്ര്രിയങ്ങഠംകൊണ്ടങ്ങയെ അറിപാന് കഴിയുന്നതു മല്ലെന്നു സാരം. 

ഒസിതാവിയോഗത്താല് ക്രേശിച്ചവനും, ശത്രുസംഹാരത്താല് സന്തോ 

ത്ഥതത്വണഞന്മാരാല് ഷിക്കുന്നവനുമായ എന്നെ, വിഷ്ണുവെന്നും, ആത്മതത്വ 

ധ്യേയനെന്നും, പറയുന്നതു സത്യമായ്യുരുന്നതെങ്ങിനെ "എന്ന് പിന്നെ 

യും പുര്൪വപക്ഷമുണ്ടാകുന്നു. അതിന്നു സമാധാനം:__വിയോഗജമ്പയ 

മായ മുഃഖമോ ശത്രുവധം നിമി ത്തമുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമോ, അങ്ങ 

യെ സ്റുശിക്കുകപോലും ചെയ്യുന്നില്ല. സാധാരണലോകം, വെവക്കുന്ന 

തായ ദുഃഖം, ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ സുഖം, മുതലായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളില് 

നിന്ന്” പേറിട്ടിരിക്കുന്നവനാകുന്നു നിന്തിരുവടി. അതുകൊണ്ടു” ഗു 

ണം ദോഷം, പുണ്യം പാപം, ശീതം ഉഷ്ണം, ലാഭം നഷ്ടം. 

എന്ന അന്വയോന്യവിപരീതങ്ങളായ ലന്പ്ങ്ങാം, നിത്യാനന്ദമയ 

നും ബ്രഹ്മസ്വരൂപനും, നിത്യമുക്തനുമായ അങ്ങയെ ഒരുകാല 

ത്തും ബാധിക്കയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഭാവമോ മാനുഷീകമായ നാ 

ട്യം മാത്രമാണെന്നഭിപ്പായം. സുഖ 5 ഖാദ ദ്വന്വഭാവങ്ങഠം അന്തഃ 

കരണ ധമ്മങ്ങം. നിന്തിരുവടിയാകട്ടെ അന്തഭകരണസംബന്ധമില്ലാ 

ത്ത പരമാത്മാവാകുന്നു. പരമാത്മാവാകട്ടെ ഏകന്. അങ്ങയില്നി 

ന്നന്യമായിട്ടു' യാതൊന്നുമില്ലാത്തതിനാല്, പരിപൃര്ണമായ സത്തത 

ന്നെ അങ്ങയുടെ സ്വരൂപം. കേവലഭാവരൂപനും സര്വാന്തയ്യാമിയു 

മായിരിക്കുന്നവനെന്നു സാരം. സര്വഭൂതാന്തരഗതനാകുമ്പോഠം അന്തഃ 

കരണദോഷങ്ങളോടട സംബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്ന 

ചോല്ലത്തിന്നു “ദൂൃശിരൂപം” എന്നു സമാധാനം. ജഞഞാനസ്വരൂുപന് 

എന്നത്ഥം. ഇഞാനസ്വരൂപത്തിന്ന്' യാതൊന്നിനോടും ചേച്ചയില്ലാ 
ത്തതുകൊണ്ടു, അന്തഃകരണധമ്മങ്ങളായ സുഖദുഃഖാദി ദ്വന്ദ്വങ്ങറം 
യാതൊന്നും നിന്തിരുവടിയെ ബാധിക്കുനില്ല. അതിനാല് ഞാന് ചെ 

യ്യുന്ന നമസ്ത്രാരം യുക്തംതന്നെ എന്നു് സമത്ഥിക്കുവാനാവശ്യമുള്ള 
വിശേഷണങ്ങളെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 

11. പ്രാണാപാനൌ നിശ്ചയബുദ്ധ്യാ ഹൃദിരുദ്ധവാ 
ഛിത്വാസര്വം സംശയബന്ധം വിഷയൌഘാന് 
പശ്യന്തീശംയം ഗതമോഹായതയസ്തം 

വന്ദേരാമം രത്നകിരീടം രവിഭാസം. 
പ്രാണാപാനൌകപ്രാണവായുവിനെയും അപാനവായുവിനെയും, നി 
ശ്ചയബ്ുദ്ധ്യാടനിശ്ചയരൂപയായ ബുദ്ധികൊണ്ട്, ഹുദിംഹൃത്തില്, ര 
ദധവാചരോധിച്ചിട്ടു, സര്വം സംശയബന്ധംംസകല്ലമായ സംശയബ 
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ന്ധത്തെയും, വിഷയൌഘാന്കവിഷയസമൂഹങ്ങളെയും, ഛിത്വാം 
ഛേരദിച്ചിട്ട് , ഗതമോഹാഭയതയ മോഹം നശിചിരിക്കുന്നയതികം, 
യംഈശംപശ്യന്തി-യാതൊരിശ്വരനെക്കാണുന്നുവോം രത്നകിരിടംര 
ത്നങ്ങളുള്ള കിരീടത്തോടും, രവിഭാസം-സുയ്യനെപ്പോലെ പ്രഭയോടും 
കൂടിയ (അഥവാ, സൂയ്യനേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന,) തംരാമംം.ആ രാമ 
നെ, വന്ദേംഞാന് വന്മിക്കുന്നേന്. 

ശ്രീരാമന്െറ പരമാത്ഥസ്വരൂപത്തെ പലരും പല മാഗ്ശത്തില് 
ക്രടെയറിയുന്നു. അതില് ഉംപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വർഗമാണ്, ഹഠ 
യോഗം ശീലിച്ച് ഭഗവാനെയറിയുന്നവര്. ഹഠയോഗത്തിനെറ സ്വ 

രൂപത്തെ അല്ലമാത്രം ഈ പദ്ലത്താല് വെളിപ്പെടുത്തിയുംകൊണ്ടു' ബ്ര 

മമദേവന് ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ നമസ്തൃരിക്കുന്നു:__ഹൃദയത്തില്നിന്നു പു 

പ്പെട്ട്” നാസികാന്തഭാഗത്തില്ക്രടെ പുറത്തേക്കു സഞ്ചരിക്കുന്ന ശരീ 
രാന്തഭാഗത്തുള്ള വായുവിന്നു' പ്രാണനെന്നു പേര്. ഗുദസ്ഥാനത്തിലി 

രുന്ന്' ആ ദ്വാരത്തില്ക്രടെ പുറത്തേക്കു സഞ്ചരിക്കുന്ന വായുവിന്ന് 

അപാനനെന്നു പേര്. പ്രാണാപാനവായുക്കളെ ഹൃദയത്തില് നിരോ 

ധിച്ചു നിത്തുന്നതായ പ്രവൃത്തിക്കു കുംഭകം എന്നും, പ്രാണനെ ഉറംഭാ 

ഗത്തെക്കു നയിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക്” പൂരകമെന്നും ഉള്ളില്ത്തടുത്തു നി 
ത്തിയ പ്രാണവായുവിനെ പുഠത്തേക്ക്' ഒഴിച്ചുവിടുന്ന പ്രവൃത്തിക്കു രേ 

ചകമെന്നും പേര്. കുംഭകം അഭ്യസിക്കുമ്പോഠം യോഗികഠം, ഹൃദയാ 

നത്തഭാഗത്തില് പ്രകാശസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന ആനന്ദമൂത്തിയായ രാമ 

നെ കണ്ടേയിരിക്കയുള്ളവെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള അഭ്യാ 

സത്തിന്െഠ ബലത്താല് ത്രോത്രാദികളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശബ്ദാദിക 

മായ വിഷയങ്ങളില്നിന്നു പിന്വലിപ്പാനവക്കു സാധിക്കും. ഇതിന്നു 

പ്രത്യാഹാരമെന്നു പേര. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയസഞ്ചാരം നിലക്കു 

മ്പോം ഹൃദയം പരിശ്ുദ്ധമാകം. കാമാദിവ്ൃത്തികഥം അടങ്ങും. അ 

പ്പോഠം ഇവക്കാനന്ദാനുഭവമുണ്ടാകും. ആ അനുഭവമുണ്ടാകുന്നതിന്നു 

മമ്പേ തോന്നിയിരുന്ന ഈശ്വരവിഷയകമായ സംശയം മുഴുവനും അ 

പ്പോറം നശിക്കും. പരമാനന്ദം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാല് പിന്നെ വിഷ 

യാനന്ദത്തെ മനസ്സാഗ്രഹിക്കയില്ല. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഹഠയോഗാഭ്യാസ 

ത്താല്: സംശയനിവ്ൃത്തിപന്ന യോഗികം യാതൊരിശ്വരനെ സാ 

ക്ഷാത്തായറിയുന്നുവോ ആ പരമേശ്വരന് തന്നെയാണ് രത്തകിരീടം 

ധരിച്ചും സൂയ്യനെപ്പ്പോലെ പ്രകാശിച്ചുമിരിക്കുന്ന ഈ രാമന്, ആ രാമ 

മന ഞാ൯ നമസ്ത്ൃരിക്കുന്നു. 



1979 പതിമൂന്നാം സഗ്ഗ്ം. 

ഇനി, ഈ പദ്ദൃത്തിലെസാരം മറെറാരുവിധത്തില് പറയാം :__- 

ഹഠയോഗാഭ്യാസത്താല് ഭഗവാനെറ സത്യസ്വരൂപമായ ആന 

നത്തെ ഞാനനുഭവിച്ചറിയാതിരിക്കയില്ലെന്നുള്ള ഉറച്ച സജല്ലത്തോ;ു 

ക്രടിയ കുംഭകമെന്ന അഭ്യാസത്താല് പ്രാണാപ്പാനവായുക്കമെ ഹട്ടയ 

മദ്ധ്യത്തില് നിരോധിച്ചു, മുകുളിതമായിരിക്കുന്ന ഹൃുദയകമലത്തെ വി 

കസിപ്പിച്ചം, ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങഥം, അന്തഭകരണം, ഇവയെ അതിക 

മി പിരിക്കുന്ന ഒരീശ്വരനുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില് ഇഞാനംതന്നെയോ സ്വ 
ചി 

രൂപം? എന്നിങ്ങിനെ തോന്നുന്ന സംശയ രൂപമായ ബന്ധത്തെ_സം 

സാരകാരണത്തെ_ ഗുരുമുഖത്തില്നിന്ന് ശ്രവിച്ച മഹാവാക്ൃയത്തിനെറ 

അത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു ചെയുന്ന മനനനിദിദ്ധ്യാസനാദികളില്നിന്ന് ലഭി 

ക്കുന്ന ഉറപ്പായ അറിവാകുന്ന വാ€ംകൊണ്ടു വെട്ടിമുറിച്ചുകളഞ്ഞും, ശ 

ബ്ലാദികളായ വിഷയങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടുളള ദോഷങ്ങ 

മെ മനസ്സിനെ ധരിപ്പിച്ചിട്ട്, വിഷയങ്ങളില് നിന്ന് പിന്വലിക്കുന്ന 

അഭ്യയാസമായ പ്രത്യാഹാരത്തെ ആശ്രയിച്ചും, സംസാരകാരണമായ മൂ 

ലാഴ്ഞാനത്തെ അതിക്ര മിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗികറം, അത്തയ്യാമിയായി 

രിക്കുന്ന യാതൊരീശ്വരനെ - ജഞാനാനന്ദസ്വരൂപനെ__സാക്ഷാത്താ 

യറിയുന്നുവോ, ആ ഈശ്വരന് തന്നെ ലോകാനുഗ്രഹത്തിന്നുവേണ്ടി 

സ്വേച്ഛയാ മനുഷ്യരൂപത്തെ സ്വീകരിച്ച് രത്തകിരീടവും ധരിച്ച് സൂ 
യ്യനെപ്പോലെ പ്രശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അഥവാ, സൂയ്യുന്നും പ്രകാ 
ശത്തെ നല്കുന്ന, രാമനെ ഞാന് നമമസ്ത്ൃരിക്കുന്നു. *്തസ്യഭാസാസര്വ 
മിദംവിഭാതി”?-അവനെറ തേജസ്സകൊണ്ട' സര്വമായ ലോകം പ്ര 
കാശിക്കുന്നുഎന്ന് കാശ്രുതി. ശ്രീരാമചന്ദ്രരുപത്തെ ശ്രവണകീത്തന 
നമസ്ത്യാരാദികറം ചെയ്തു ഭജിക്കുന്നവക്ക ഹഠയോഗാഭ്യാസാദി മഹാക്കേ 
ശം അനുഭവിക്കാതെതന്നെ ആനന്ദികളായിരിക്കാമെന്ന് ബ്രഹ്മാവി 
ന്െറ ആശയത്തെ ഈ പല്ലത്തില് സംഗ്രഹി ചിരിക്കുന്നു. 

19. മായാതീതം മാധവമാദ്യം ജഗദാദിം 
മാനാതിതം മോഹവിനാശം മുനവന്ദ്യം 
യോഗിധ്യേയം യോഗവിധാനം പരിപൂര്ണം 
വന്ദേരാമം രഞ്ജിതലോകം രമണീയം. 

മായാതീതംടമായയെ അതിക്ര മിച്ചിരിക്കുന്നവനും, മാധവം൭ല ക്ഷ്ലിദേ 
വിയുടെ ഭത്താവും, ജഗദാദിം_ ജഗത്തിന്റെ ആദികാരണസ്വരൂപ 
നും, ആല്ലം-ആദിയിലുള്ളവനും മാനാതീതംചപ്രമാണത്തിന്നധീന൦ 
പ്പാത്തവനും, മോഹവിനാശംംഅജ്ഞാനത്തെ നശിച്പിക്കുന്നപനം 

൨. ) 



1944 അദ്ധയഠത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

മുനിവന്ദ്യംടമുനികമാല് വന്ദിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യനും, യോഗിധ്ധ്യേ 
യംയോഗികളാല് ധ്യാനിക്കപ്പെടുവാന്യോഗ്യനും, യോഗനിധാനം.. 
യോഗങ്ങളുടെ ആധാരഭൂതനും, പരിപൃര്ണംടനിത്ൃതൃപ്ലനും, രഞ്ജിത 
ലോകംംവശീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്തോടുക്രടിയവനും, രമണീയം. 
സുന്ദരനുമായ, രമംവന്ദേടരാമനെ വന്ദിക്കുന്നേന് 

മായാകായ്യങ്ങളായ ശരീരം ഇന്ദ്ര്യങ്ങഥം അന്തഃകരണം എന്നി 
വയെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നവ൯ം, അഥവാ, സത്വാദികളായ മായാ 
ഗുണങ്ങളാല് സ്റൂശിക്കപ്പെടാത്തവനും, വിഷ്ണുസ്വരൂപത്തെ ധരിച്ചു” 

ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ ഭത്തൃ, സ്ഥാനത്തെ സ്വീകരിച്ചവനും, ജഗത്തിന്െറ 
ഉല്ലത്തിക്കു മുമ്പുതന്നെയുള്കൂവനാകയാല് ജഗല് കാരണഭൂതനും, ഇത്ര 

യെന്നു പരിഛേദിക്കപ്പെടുവാന്൯ കഴിയാത്തവനും, അഥവാ, ശബ്ബൃപ്ര 

മാണത്തെ അധികരിച്ചിരിക്കുന്നവനും (യതോവാചോനിവര്തന്തെ 
അപ്രാപ്യമനസാസഹംവാക്കുകളും മനസ്സും യാതൊരുവനെ പ്രാപി 
ക്കാതെ മടങ്ങുന്നുവെന്നത്ഥമായ തൈത്തിരീയശ്രുതി ഇവിടെ പ്രമാ 

ണം) അല്ലെങ്കില് നേത്രാദികളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങറംക്ക് വിഷയമാകാതെ 

യിരിക്കുന്നവനും, ഹൃദയത്തിലുള്ള അഭിമാനരൂപമായ മോഹത്തെ 

അഴ്ഞാനത്തെ__നശിപ്പിക്കുന്നവനും, പരമപുരുഷാത്ഥസ്വരൂപനാ 

യതുകൊണ്ട്” മുനികമാല് വന്ദിക്കപ്പെടുവാ൯ യോഗ്യനും, പരമാത്മ 

സ്വരൂപനായതുകൊണ്ട് യോഗികളാല് ധ്യാനിക്കപ്പെടുവാ൯ന് യോ 

ഗ്യനും, ജഞാനാദി സര്വയോഗങ്ങഠാക്കും ആധാരഭൂതനും, യാതൊ 

രാഗ്രഹവുമില്ലാത്തവനാകയാല് നിത്ൃതൃപ്ലനും, അന്തയ്യാമിരൂപേണ 

സര്വലോകത്തെയും വശീകരിച്ചിരിക്കുന്നവനും, പരമസുന്ദരനുമായ 
രാമനെ ഞാന് നമസ്തൃരിക്കുന്നേന്. 

19. ഭാവാഭാവപ്രത്യയഹീനം ഭവമുഖ്്യെ 

ഭോഗാസക്തൈരര് ചിത പാദാംബുജയുശം 

നിത്യം ത്രദ്ധം ബുദ്ധമനന്തംപ്രണവാഖ്യയം 

വന്ദേരാമം വീരമശേഷാസുരദാവം. 

ഭാവാഭാവപ്രത്യയഹീനം  ഭാവാഭാവങ്ങളുടെ_കായ്യകാരണങ്ങളുടെ-പ്ര 

ത്യയത്തോടു”_ണ്ഞാനത്തോടു_ക്രടാത്തവനം, ഭോഗാസക്കതൈഃംഭോ 

ഗങ്ങളില് അസക്തന്മാരായ__ആ സക്തിയില്ലാത്തവരായ--, ഭവമു 

മ്യെട ഭവന് (ശിവ൯) മുതലായവരാല്, അര് ചിതപാദാംബുജയു 

ശം. അ൪ചിക്കപ്പെടുന്ന (പൂജിക്കപ്പെടുന്ന) പാദകമലയുഗമളത്തോടു 

ക്രടിയവനുംയ നിത്യം മൂന്നുകാലത്തിലും നാശമില്ലാത്തവനും, ശുദ്ധ 

[ 
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മായാദോഷങ്ങളാല് സ്തുശിക്കപ്പെടാത്തവനും, ബുദ്ധം ജ്ഞാനസര 

പനും, അനന്തം. പരിച്ഛേ, ദത്തോടുക്രടാത്തവനും, പ്രണവാഖ്യടടപ്ര 

ണവമാകുന്ന ആ ഖ്യയോടു ക്രടിയവനും, വീരം പരാക്രമത്തെ പ്രക 

ടിക്കുന്നവനും, അശേഷാസുരദാവം സമസ്തന്മാരായ അസരന്മാക്ട്' കാ 

ടടതീയ്യായിരിക്കുന്നവനുമായം രാമംവന്ദേടരാമനെ വന്ദിക്കുഷേന്. 

കായ്യകാരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയജന്യജ്ഞാ 

നം യാതൊന്നോ ആ ഒഞഞാനത്തിന്ന് വിഷയമല്ലാത്തവനും, സംസാ 

രസു ഖവിഷയങ്ങളില് അണുമാത്രവും ആശയില്ലാത്ത ശിവന് മുതലാ 

യദേവമുഖ്യന്മാരാല് പൂജിക്കപ്പെടുന്ന പാദാരവിന്ദദ്വയത്തോടു ക്രടി 

യവനും, ത്രികാലത്തിലും നാശമില്ലാത്തവനാകയാല് നിത്യനും, മാ 

യാദോഷങ്ങളായ കാമക്രോധാദിവ്ൃത്തികളുടെ ബാധയില്ലാത്തവനാക 

യാല് ശുദ്ധനും, ജാഗ്രത്ത്, സ്വപ്ലം, സുഷുപ്തി യെന്ന മൂന്നവസ്ഥകള 

ടെയും സാക്ഷിയാകയാല് നീത്യജഞാനസ്വരൂപനും, കാലം, ദേശം, 

വസ്ത്ര, എന്നിവയെ അതിക്രമിച്ചിരികുന്നവനാകയാല് അപരിഛേദ്യ 

നും (ഇന്ന കാലത്ത്, ഇന്ന ദേശത്ത്, ഇന്ന വസ്തുവില്, ഇരിക്കുന്നു 

വെന്ന് അവധി നിശ്ചയിച്ചു പറയപ്പെടുവാ൯ കഴിയാത്തവന്) പ്രണ 
വം (ഓം എന്ന ശബ്ബും)കൊണ്ടുച്ചരിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യനും ഓരോ 
കാലത്തും ലോകരക്ഷക്കുവേണ്ടി ശരീരത്തെ സ്വേഛയാ സ്വീകരിച്ച് 
പരാക്രമത്തെ പ്രകടിക്കുന്നവനും, ലോകദ്രോഹികളായ സകലദുര്ജ 
നങ്ങളാകുന്ന വനത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിപോലെ ഉജ്വലിക്കുന്ന 
വനുമായ രാമനെ ഞാന് നമസ്തരിക്കന്നേന്. ശബ്ദങ്ങളെ __വാക്കുക 
ളെ__അതികരമിച്ചിരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും 6 

ളം തസൃവാചകഃ പ്രണവ 
ബ്രഹ്മത്തിന്െറ വാചകം പ്രണവം എന്നത്ഥമായ പാതഞ്ജലസുൂതൂ 
ത്തെ അനുസരിച്ചാണ് “പ്രണവാഖ്യം?” എന്നുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന 

മി ത്. ട്ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വൃയാഹര൯ മാമനുസ്തുരന് യ പ്രയാ 
ടി തിത്യജന് ദേഹം സയാതിപരമാംഗതിം?? ഒം എന്ന ഏകാക്ഷഠ 

രൂപമായ മത്രുത്തെബഹ്മവാചകത്തെ ഉ ച്ചരിച്ചുംകൊണ്ടു്' യാ 
തൊരുവനു ദേഹത്തെ മരണകാലത്തില് വെടിയുന്നുപോ അവന് ലം 
ആ ജീവാത്മാവു” _പരമാത്മാവാഡ എന്നോടു ചേരുന്നു”? വെന്നു ശ്രീ ഭഗവാന് കൃഷ്ണുമൂത്തിയും അരുളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു. വാസ്മവത്തില് നാമ 
ധേയരഹിതമായ ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിക്കുന്നതിന്ന” ഒരു ശബ്ദത്തെ ഉപ യോഗിക്കേണമെങ്കില് അതിന്നു ചിതമാ യ ഒരു വാചകം പ്രണവമാ [കി ണെന്ന് ഉപനിഷത്തുകളില് പ്രണവമഹിമയെക്കുറിച്ചധികം പറ 



1270 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്െറ സാരാംശത്തെ വേദകത്താവായ ബ്രഹ്മദേവന് 
“പ്രണവാഖ്യം?? എന്ന വിശേഷണത്താല് സ്സൂഷ്കമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

“ഭാവാഭാവപ്രത്യയഹീനം?” എന്ന വിശേഷണത്തിലടങ്ങിയ 
സാരം: ശ്രീരാമ ചന്ദ്രന് പ്രപഞ്ചത്തെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ്.. 

൭] ത 

സിതാവിഷയകമായ രാഗവും രാവണവിഷയകമായ ദ്വേഷവും പ്ര 
കാശിപ്പിച്ചതായിട്ട്' കാണുന്നതിനാല് മനുഷ്യ്യമാതൃനാണെന്നു തെററാ 

യിട്ടു ധരിക്കരുത്. ആ ഭാവം മനുഷ്യനാട്യമാണ്. പരമാത്ഥത്തില് 
മനുഷ്യനല്ല എന്നു ധരിപ്പിക്കുവാന് വേണ്ടീട്ടാണുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന 
ത്. “സത്യം ജഞാനമനന്തംബ്രഹ്മ? എന്നുള്ള ശ്രതിവാക്യത്തെ നി 

തൃതശ്രദ്ധബുദ്ധ?? എന്ന വിശേഷണങ്ങളു ല് അടക്കി, ശ്രീരാമന്െറ 

സത്ൃസ്വരൂപത്തെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

14. ത്വംമേ നാഥോ നാഥിതകായ്യാഖിലകാരി 

മാനാതീതോ മാധവരൂപോഖിലധാരി 

ഭകത്യാഗമ്യോ ഭാവിതരൂപോഭവഹാരീി 
4 ൭ യോഗാഭ്യാസൈഭാവിതചേതഃസഹ ചാരീ. 

ത്വം നിന്തിരുവടി, മേ-എനന്െറ, നാഥിതകായ്യാഖിലകാരീടനാ 

ഥിതങ്ങളായ_ പ്രാത്ഥിക്കപ്പെട്ട- അഖിലകായ്ക്യങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്ന 

സ്വഭാവത്തോടു ക്രടിയലപനും, മാനാതിതഃപ്രമാണത്തെ- അവധിയെ 

അതിക മിച്ചിരിക്കുന്നവനും, മാധവരൂപടടലക്ഷ്മീകാന്തനായിരിക്കുന്ന 

വനും, അഖിലധാരീസകലത്തിന്െറയും അധിഷ്ഠാനഭൂതനും, ഭ 

കത്യാം ഭക്തിയാല്, ഗമ്യ-പ്രാപിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയുന്നവനും, ഭാവി 

തരൂപഭഭാവിക്കപ്പെട്ട __വിചാരിക്കപ്പെട്ട -- രൂപത്തോടുക്രടിയവനാ 

യിട്ടു", ഭവഹാരീടസംസാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവനും, യോഗാഭ്യാ 

സൈഃടയോഗാഭ്യാസങ്ങളാല്, ഭാവിതചേത$ സഹചാരി പരിശ്ുഭ്ഥ 

മാക്കപ്പെട്ട ചേതസ്സില് ചേന്നിരിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. 

നിന്തിരുപടി എന്െറ രക്ഷിതാവാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, 

എന്നാല് പ്രാത്വഥിക്കപ്പെട്ട സകലകായ്യങ്ങളേയും സാധിപ്പിച്ചിരിക്കു 

നു. അതിന്നായി സ്വരൂപത്തെ കാലദേശാവധിയില് ഉ€ംപ്പെട്ടിരിക്കു 

ന്ന ശരീരത്തെ -ധരിചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങുന്നു' കാലദേശാല്ലവധി 

കളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന സര്വാധിഷ്ഠാനഭൂതനായ ശ്രീനാരായണ 

നാകുന്നു. നിന്തിരുവടി എന്നെ മാത്രം ഇങ്ങിനെ രക്ഷിക്കുന്നവനല്ല. 

ആക്ക ഭക്തി--പരമപ്രേമം ഉണ്ടോ അവക്കെല്ലാം അങ്ങയുടെ കാരു 
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ണ്യത്തെ സമ്പാദിപ്പാ൯ കഴിയും. അല്ലുകായ്ക്യത്തെയല്ല നിന്തിരുവടി 

സാധിപ്പിക്കുന്നത , നിരന്തരം അങ്ങയുടെ സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവ 

രെ സംസാരസക്കടത്തില് നിന്നു” സംരക്ഷിക്കും. അപ്രകാരമിരിക്കുന്ന 

നിന്തിരുവടി ആരില്നിന്നും ദൂരസ്ഥനുമല്ല. ശ്രവണമനനാദിയോഗാഭ്യാ 

സത്താല് സംശ്ുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ചിത്തത്തില് നിത്യവും പ്രകാശിക്കു 

ന്നതു് നിന്തിരുവടിയുടെ സ്വഭാവമാകുന്നു. അവ്ധകാരമിരിക്കുന്ന ശ്രീ 

രാമസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടിയെ ഞാന് നമസ്തരിക്കുന്നു. 

ഈശ്വരന്ന് സര്വരും സമന്മാര്. ആക്ക ഭക്തിയുണ്ടോ അവക്കീ 

ശ്വരനെ പ്രാപിക്കാം. അവക്ക വേണ്ടുന്നതായ സകല കായ്യയത്തേയും 
ി ഥു 0 7 9 53 ഈശ്വരന് സാധിപ്പിക്കും എന്നു കാണിപ്പാന് *“ഭ കത്യാഗമ്യഭ?? എന്ന 

വിശേഷണം. “ഭകത്യാ മാമഭിജാനാതിയാവാന്൯ന് യശ്ചാസ്തി തത്വതഃ ത 

? ഭേ തികൊണ്ട്' തോ മാം തത്വതോ ഒഞാത്വാ വിശതേ തദനന്തരം 

ഞാന് എത്ൂത്തോമമുള്ളവന് എന്ന സത്യത്തെയറ്യാം. അറിഞ്ഞതി 

നെറ ശേഷം അവനെന്നെ പ്രാപിക്കും? എന്നു ഭഗവല്ഗീത. 

ഈശ്വരഭജനത്തിനെറ പ്രയോജനം ഐഹികസുഖലാഭം മാത്ര 
| 

90% മല്ല. നിശ്രേഷസങ്കടനാശംതന്നെ പരമഫലം എന്നു കാണിപ്പാന് “ഭാ 
വിതരൂപോഭവഹാരി” എന്ന വിശേഷണം. 

ചേതുഡ്തൃതന്നെ ഈശ്വരവാസസ്ഥാനം. എല്ലാവക്കം അനുഭവ 
പ്പെടാത്തതു' ചിത്തത്തിന്നു ശുഭ്ധിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. 
ആര് നിരന്തരമായ ഈശ്വരഭാവനാരൂപയോഗാഭ്യാസത്താല് കാമ 
ക്രോധാദിദോഷവ്ൃത്തികളെ ചിത്തത്തില്നിന്നു തള്മിക്കളയുന്നുവോ 
അവരുടെ ചിത്താന്തഭാഗ ത്തില്ത്തന്നെ ഇഈശ്വരദരനം ലഭിക്കും ഏ 
ന്നു ധരിപ്പിക്കുവാന് ““യോഗാഭ്യാസൈഭാവിതചേതഃ സഹചാരീ? ൨ 
ന്ന വിശേഷണത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 

19. ത്വാമാദ്യന്തം ലോകതതീനാം പരമീശം 
ലോകാനാം നോ ലെൌകികമാനൈരധിഗമ്യം 
ഭക്തിശ്രദ്ധാഭാവസമേതൈര്ജനീിയം 
വന്ദേ രാമം സുന്ദരമിന്ദിവരനിലം. 

ലോകതതിനാംകലോകസമൂഹങ്ങളുടെ, ആട്യന്തം_ ആടിയയമന്തപുമാ 
ത ക് 1] ന്ത ട യിരിക്കു; വനും, പരംകഭിന്നനും, ഈശം നിയന്താവും ലോകാനാം ി 

ന€ംലേറം റു കഭ്ൂരതന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ, ലൌകികമാനൈകലോകത്തിലു 
ളള പ്രമാണങ്ങളാത, അധിഗമംം [ന് ് ളള ഡ് മാല്, തധിഗമ്യം അറിയപ്പെടുവാന് ക ഴിയുന്നവനും, 



1976 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

(അല്ലെയ്കില് )ലോകാനാം ലോകത്തിലുള്ള വരുടെ,ലോകികമാനൈഭക 
ലോകസാധാരണപ്രമാണങ്ങളാല്, നോ അധിഗമ്യം-അറിയപ്പെടു 
വാന് കഴിയാത്തവനും, ഭക്തിത്രദ്ധാഭാവസമേതൈഃ_ഭകതിയോട്ടം 

്രദ്ധാഭാവത്തോടും ക്രൂടിയവരാല്, ഭജനീയം..ഭജിക്കപ്പെടുവാന് യോ 
ഗ്യനും,ം ഇന്ദിവരനീലംടനിലത്താമരപ്പൂപ്പോലെ നീലവര്ണത്തോടുക്ര 
ടിയവനും, സുന്ദരം-സൌനയ്യമുള്ള വനുമായ, രാമം വന്ദേകരാമനെ 
ഞാന് വന്ദിക്കുന്നേന്. 

പരമ്പരയാ സംഭവി ചും നശിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേക ലോ 

കങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിക്ക്' ആദികാരണഭൂതനും, ലയത്തിന്നു” സ്ഥാന 

തനും, ലോകങ്ങളില് അന്തഭവിക്കാതെ വേഠിട്ടിരിക്കുന്നവനും, സകല 

ത്തെയും അതാതിനന്െറ സ്ഥാനത്തില് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നവനും, ലോക 

ത്തില് സാധാരണമായിരിക്കുന്ന പ്രതൃക്ഷാദി പ്രമാണങ്ങംകൊണ്ടറി 

വാന് കഴിയാത്തവനും, പരമപ്രപേമവും, ത്രദ്ധാഭാവവുമുമ്ള വരാല് സ 

വ്യാത്മനാ ഭജിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യനും, നിലത്താമരപ്പൂപ്പോലെ നീ 
ലനിറത്തോടുക്രടിയവനും, പരമസുന്ദരനുമായ രാമനെ ഞാന് നമ 

സൃരിക്കുന്നേന്. 

ആദിയും അന്തവുമുകൂുള ലോകങ്ങംംക്കു', അതു രണ്ടുമില്ലാത്ത ഒരു 

സത്യവസ്ത കാരണമാകേണമെന്ന് , ലോകതത്വത്തെത്തന്നെ ആലോ 

ചിക്കുന്നവക്കറ് വാന് പ്രയാസമില്ല. സ്വണ്ണ്ണം, മണ്ണ്, എന്നീ വസ്ത്ുക്കഠം 

ആഭരണങ്ങറംക്കും, ഘടാദിപാത്രങ്ങലക്കും, ഉല്പത്തിക്കും, ലയത്തി 

നും സ്ഥാനഭൂതങ്ങളാണെന്ന്, നിത്വാനുഭവമുളഭതുപോലെം ലോകങ്ങ 

മൂടെ ഉല്ഭ വനാശങ്ങറംക്ക് ഈശ്വരന് കാരണം, എന്നു കാണിപ്പാന് 

ദലോകതതിനാമാദ്യന്തം?? എന്ന വിശേഷണം ഉപകരിക്കുന്നു. 

ബൃദ്ധിയാല് കല്ലിക്കച്ചെടുന്ന പ്രമാണങ്ങറം, ബുദ്ധിയെ അതിക 

മിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവില് പ്രവൃ ത്തിക്കുകയില്ല. *ദൃശ്യതേത്വഗ്രയയാ ബു 

ദ്ധയാ?? വിചാരംകൊണ്ടു' സൂക്ഷ്കുവസ്തുവിനെ ഗ്രഹിപ്പാ൯ തക്കവിധം 

സൂക്ഷ്മുയായ ബുദ്ധിവൃത്തികൊണ്ടല്ലാതെ, സാധാരണ ബുദ്ധികൊണ്ടി 

ശ്വരതത്വത്തെ അറിവാന് കഴികയില്ല. സാധാരണ ബുദ്ധിക്കു വിഷ 

യമാകാത്തതുകൊണ്ടു്” ഈശ്വരനില്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു” അവിവേക 

ത്തിന്െറ ലക്ഷണമാണെന്നു കാണിപ്പാന് *്ലോകാനാം നോ ലൌകിി 

കമാനൈരധിഗമ്യം?? എന്ന വശേഷണത്തെ പ്യ്യാഖ്യാനിക്കാം. പ്ര 

തൃക്ഷം, അനുമാനം, ശാബ്ദും, ഉപമാനം എന്ന നാലുവിധങ്ങളായ 

ലൌക!കപ്രമാണങ്ങളില് “അനുമാനം?” എന്ന പ്രമാണത്താല് ഈയ 
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ശ്വരനുണ്ടെന്നു ന'രണയിക്കാം. ുത്്സ്േടയന്നാതു, പ്പുങ്ങലായ ശ 

രീരേന്ദ്രിയാന്തഃകരണങ്ങംക്ക് സ്വതേ പ്രവത്തിപ്പാ൯ സാമത്ധ്യമില്ല. 

അവ പ്രവത്തിക്കിന്നതായിട്ടു്” കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോം ന്നു 

യെ പ്രവത്തിപ്പിക്കന്നതായ മറെറാരു സ്വതന്ത്രമായ തത്വത്തിനെറ 

ശക്തി അവക്കു സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നനുമാനിക്കാം. മഴു, ഉളി മുതലായ 

ആയുധങ്ങം അചേതവങ്ങളായതുകൊണ്ട്' തലയി 

ണ്ടുമാതൃമാണ്' അവ മരം മുതലായവയെ മുറിച്ചിടുന്നതു്. ഒരു മനുഷ്യനു 

ആവക ആയുധങ്ങളെ പ്രവൃത്തിക്കുപയോഗപ്പേടുത്തുന്നതുപോലെ, (൫ 

തങ്ങളില് വസിക്കുന്ന ഇരശ്വര൯ അവയെ പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന 

നുമാനിക്കാം. പര്വതത്തില് ധൂമം വ്യാപിക്കുന്നതു കാണുന്ന 

വന്ന് അഗ്നിയവിടെയുണ്ടെന്തൃഹിക്കാം. തിയ്യില്ലാതെ പുകയില്ല എന്ന 

സംഗതി ഏവക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, ശരീരേന്ദ്രിയാദികറം പ്ര 
വത്തിക്കുന്നതു കാണു ഃമ്പോം, പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രതത്വം__ 

ഈശ്വരന്... അതില് വസിക്കുന്നുണ്ടെന്തൃഹിക്കാം. അതിനാല് പ്രത്യ 
ക്ഷപ്രമാണത്താല് അറിവാന് കഴികയില്ലെങ്കിലും, അനുമാനപ്രമാണ 

ത്താല് ഇയശ്വരനെ അറിയാമെന്നു സാരം. 

പ്രമാണങ്ങംകൊണ്ടറിവാന്൯ കഴികയില്ലെങ്കില്ക്രടെ പരമപ്പേമ 
വും, പരമവിശ്വാസവും ഇഉകൂള വക്ക്” ഇശ്വരന് തന്െറ പരമാത്ഥസ്ഥി 
തിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും എന്നുപദേശിപ്പാനാണ്' “ഭക്തിശ്രദ്ധാഭാവ 
സമേതൈഭജനീയം”? എന്ന വിശേഷണം. ഭക്തജനങ്ങറം അങ്ങിെ 
ഭജിച്ച്, അവരുടെ സംസാരദുഭഖങ്ങം നീങ്ങി പരമാനന്ദമനുഭവിക്ക 
ട്ടെ എന്നുള്ള കാരുണ്യവും അവതാരത്തിന്നുള്ള കാരണമാണ് ഫഎന്ന് 
സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ്' “സുന്ദരമിന്ദീപരനീലം? എന്ന വിശേഷണം. 

10. കോവാങ്ഞാതും ത്വാമതിമാനം ഗതമാനം 
മാനാസക്കേതാ മാധവ! ശക്കോ മുനിമാസ്പ്യം 
വൃന്മാരണ്ദേനന്മിതവ്ൃന്മാരകവൃന്ദം 
വന്ദേരാമം ഭവമുഖവന്ദ്യം സുഖകന്മം. 

അതിമാനംകഅതൃതതിയെ അതിക്രമിച്ചവനും, ഗതമാനം അമ വിനെ കടന്നിരിക്കുന്നവനും, മുനിമാമ്പയംടമുനിമാരാ 
യോഗ്യനും, ൃന്ദാരബ്ദേട വ്ൃന്മാവനത്തില്. 
ആനദ്പ്പിക്കപ്പെട്ട വൃന്മാരകന്മാരു൭ 

ടി കു (സമൂഹത്തോട്) ദ്രടിയവ്വനും, 

ല് മാനിക്കെ * ഴു നിക്കപ്പെടുവാന് 
ന്ദ തവ്വന്ദാരകവ്ൃന്ദം.. 

ടട (ഭേവസംഘങ്ങളുടെ) വ്ൃന്ദത്തോ 
ഭവമുഖവന്ദ്യംംശിവ൯ മുതല്ലായൃവ്വ 



1890 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുഭ്ധകാണ്ഡം. 

രാല് വന്ദിക്കപ്പെടടവാന് യോഗ്യനും, സുഖകന്ദം_ത്തനന്ദത്തിനെറ 
മൂല സ്ഥാനവും, രാമംകരാമനുമായ, ത്വാം. നിന്തിരുവടിയെ, ജ്ഞാതും 
അറിവാനായ്യേ്ലാണ്ട്', മാനാസക്തഃകടട മാനത്തില് ആസക്തനായ 
ഏതൊരുവന്, ശക്തഃ-സമത്ഥന്, വന്ദേംഞൊന് വന്ദിക്കുന്നേന്. 

ഹേ മാധവ! ദേശകാലാദികളായ അവധികളെ അതിക്രമിച്ചി 
രിക്കയാല് ഇതുയാണെന്നു പരിഛേദിക്കപ്പെടുവാന്൯ കഴിയാത്തവനും 
പ്പോഴും മനനം ചെയ്യുന്ന, മുനികളാല് പൂജിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യ 
നും, അടുത്തവതാരത്തില് വൃന്മാവനത്തില്വെച്ച്' ദേവന്മാരെ ആന 
ലി ശിവന് മുതലായവരാല് നമസ്തരിക്കപ്പെടുവാന് 
യാഗ്യനും, പരമാനന്ദത്തിനെറ സ്ഥാനഭൂതനുമായ നിന്തിരുവടിയെ 
പി ഞാനെന്ന അഭിമാനത്തിന്നധീനനായിരിക്കുന്ന ഏതൊരു 
വന്നറിവാ൯ കഴിയും? ആക്കം കഴികയില്ല. ആരാലും വേദ്യയനല്ലാത്ത 
ആ പരമേശ്വരന്െറ സ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന രാമനെ ഞാന് നമസ്തരി 
ക്കുന്നേ൯. പരമേശ്വരാനുഗ്രഹത്താല് ൭ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ഞാനം ബ്ര 
്മാവിന്നുണ്ട്' എന്നു് “വ്ൃന്മാരബ്ബേനന്ദിതവൃന്മാരകവൃന്ദം”?എന്ന വി 
ശേഷണം കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പോഠം രാമനായവതരിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാ 
വിഷ്ണുവായ നിന്തിരുവടി അടുത്തവസരത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണുനായവത 
രിക്കും. അങ്ങയുടെ കാരുണ്ദയത്തറലതും ഞാനിപ്പോളറിയുന്നുവെന്നു 
സ്പാരം. 

ലി നാനാശാസ്ത്ൈര്വേദകദം ബൈ പ്രതിപാദ്യം 
നിത്യാനന്ദം നി് ഓഞാനമനാദിം 
മല്സേവാത്ഥം മാനുഷഭാവം പ്രതിപന്നം 
വന്ദേരാമം മരകതവരണം മധുരേശം. 

നാനാശാസ്സ്കേഃ- ബഹുവിധങ്ങളായ ശാസ്ത്രങ്ങളാലും, വേദകദം 

ബൈഭട വേദസമൂഹങ്ങളാലും, പ്രതിപാല്ലം ടപ്രതിപാദിക്കപ്പെടുവാ൯ 

യോഗ്യനും, നിത്യാനന്ദംശാശ്വതമായ ആനന്ദമാകുനന സ്വരൂപ 
ത്തോടുക്രടിയവനും, നിര്വിഷയജമൊനംടവിഷയമില്ലാതിരിക്കുന്ന 

ജ്ഞാനത്തോടുടക്രടിയവനും, അനാദിം-കാരണത്തോട്ട ക്രടാത്തവനും, 

മല്സേവാത്ഥം -എവിക്കു സേവിപ്പാനായ്യ്കക്കോണ്ടു, മാനുഷഭാവംടമന് 

പ്്യഭാവത്തെ, പ്രതിപന്നംചപ്രാപിച്ചവനും, മധുരേശംടമധുരാപുരിയു 

ടെ രാജാവും, മരകതവര്ണംടമരകതമണിയുടെ വര്ണര്ത്തോടുക്രടിയ 

വനുമായ, രാമംവന്ദേടരാമനെ വന്ദിക്കുന്നേ൯. 
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ബഹുവിധ ശാസ്ത്രങ്ങളാലും, വേദസമൂഹങ്ങളാലും പ്രതിപാദിക്ക 

പ്പെടുവാന് യോഗ്യനും, നാശരഹിതമായ ആനന്മമാകുന്ന സ്വരൂപ 

ത്തോടുക്രടിയും വിഷയങ്ങളുടെ ചേച്ചയില്ലാതിരിക്കുന്ന ഓഞാനമാത 

നായും, കാരണരഹിതനായും, എന്റെറ സേവക്ക്' വിഷയമാവാനുള് 

കാരുണ്യത്താല് മാനുഷരൂപത്തെ സ്വേച്ഛയാ സ്വീകരിച്ചവനായും, 

മരകതരത്ഥത്തിനെറ നിറത്തിന്നു തുല്യമായ നിറത്തോടുക്രടിയുമിരിക്കു 
ല്ല യ 

ന്ന മധുരാ രാജാവായ രാമനെ ഞാന് നമസ്തൃരിക്കുന്നേന്. 

നാനാശാസ്കഃഃ വേദകദംബൈ പ്രതിപാല്യം??” എന്നു വിശേ 

ഷണത്തിലടങ്ങിയ തത്വം: __-ശൈവം വൈയഷ്ക്കുവം ആദിയായ തന്ത്ര 

ശാസ്ത്രങ്ങളില് ശിവന്തന്നെ ഏകദൈവം വിഷ്ണുതന്നെ ഏകദൈവം 

എന്നിങ്ങിനെ ബഫുവിധത്തില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദങ്ങളില് 

ഇന്ദ്രന്, അഗ്നി, വരുണ൯ൃയയമന്, എന്നിവര് ആരാധ്ൃയദേവന്മാര് എന്നു 

പ്പിക്കുന്നു. ശിവ൯, വിഷ്ണും ഇന്ര്രന്൯, അഗ്നി, വരുണന്, യമന്, എന്ന 

നാമരൂപങ്ങം വികാരങ്ങറം, എല്ലാററിന്നും അധിഷ്ഠാനതത്വം ഒന്നു 

മാത്രം. ആ പരമതത്വം ശ്രീരാമ ചന്ദ്ര൯. ഏകനായ രാമചന്ദ്രനെ 

ശാസ്രുങ്ങളിലും വേദങ്ങളിലും ബഹുവിധനാമരൂപങ്ങളെ കല്ലിച്ചു 

കൊണ്ടുതന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നഭിപ്രായം. 

“നിര്വിഷയജ്ഞാനം? എന്ന വിശേഷണത്തിലടങ്ങിയ സാ 

രം:_ഘടത്തെ ഞാനറിയുന്നു, പടത്തെ ഞാനറിയുന്നു, എന്നിങ്ങിനെ 

അറിവിന്െറ അനുഭവം, ഘടപടാദിവിഷയങ്ങളോടുക്രടെയുണ്ടാകുന്നു. 

വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇഞാനമല്ല ഈശ്വരസ്വരൂ 
ന വിഷയ സംബന്ധമില്ലാതെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുമിരി 

ക്കുന്ന_നിര്വികല്ലുകമായ-ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനെറ സ്വരൂപം എന്നഭി 
പ്രായം. 

“അനാദിം?? എന്ന വിശേഷണത്തിന്െറ സാരം:__ഉല്ചത്തി 
യുള്ള സകലത്തിനെറയും കാരണമായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരന്നും കാരണമു 
ണ്ടെന്നു വന്നാല് കാരണകല്ലനക്കന്തമില്ലെന്നു വരും. ലോകങ്ങളുടെ 
ആദികാരണമായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരന് നിഷ്ഠ്രാരണന്൯ന് എന്നഭിപ്രായം. 

6, [ മല്സേവാത്ഥം മാനുഷഭാവംപ്രതിപന്നം"” എന്ന പിശേഷണെ 
ത്തിന്െറ സാരം:__രാവണവധാദികാഠയം ഒ മാത; ി കായ്യയം ഇച്ഛ്യാമാതൃത്താല് സാധി 
പ്പാ൯ നിന്തിരുവടിക്കു കഴിയും. എന്െറ പ്രാത്ഥനയെ സാധിപ്പിച്ചു ൨ 

൨ ടോ 

നിന്തിരുവടി ) ി ൬) ടിയെ സ്ലോത്രനമയസ്ത്രാരാദികഠം ചെയ്യ ഞാന് കൃതാത്ഥനാ 



1989 അഭ്യയാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

കേണമെന്നുകൂ കാരുണ്ദയം നിമിത്തം മനുഷ്യരൂപത്തെ സ്വീകരിച്ചിരി 
കന്നു. ലോകത്തിലുള്ള സകല ഭക്തന്മാരെയും കൃതാത്ഥന്മാരാക്കവാ 
നാണവതാരം എന്നഭിപ്രായം. 

മേധുരേശം? എന്ന പദത്തിന്ന് മധുരാപുരിയുടെ രാജാവായ ശ്രീ 
കൃഷ്ണനെന്നുക്രടെയത്ഥമുള്ള തിനാല് അടതഅവതാരമായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ 
സങ്കല്ലിച്ചുകൊണ്ടിപ്പോഠംതന്നെ ബ്ൃഹ്മാവു സ്തൃതിച്ചുവെന്നും വ്യാഖ്യയതാ 
ക്കന്മാര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

വ്യേന്ദാരബ്ബയേനന്ദിതവൃന്മാരകവ്ൃന്ദം?? എന്ന്? പുര്വശ്തോകത്തില് 
സുചിപ്പിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെറ സ്വരൂപത്തെ ഈ പദ്പ്യത്താല് സ്സ 
മാക്കിയത് രാമക്ടഷ്ണുന്മാര് രണ്ടല്ല, ഏകമായ പരമതത്വംതന്നെ എ 
ന്നു ധരിപ്പിക്കുവാനാണെന്നഭിച്പായം. 

ഈ രാമസ്വാമിതന്നെ ശത്രുഘ്ുന്ന്' മധുരാരാജ്യത്തെ നല്കിയെ 
രി ന്ന് അടുത്ത ഭാഗത്തില് പറയുന്നതുകൊണ്ടു മധുരേശനെന്ന പദം 

്രീരാമന്നുതന്നെ വിശേഷണമാകുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. 

18. ശ്രദ്ധായുക്േതോയട പഠതിമം സ്പവമാദ്യം 

ബ്രാഹ്മം ബ്രഹ്മജ്ഞാനവിധാനം ഭവി മര്ത്ചഭ 

രാമം ശ്യാമം കാമിതകാമപ്രദമീശം 

ധ്യാത്വാ ധ്യാതാ പാതകജാലൈര്വിഗതഃ സ്യാത് 

ബ്രാഹ്മം -ബ്രഹ്മാവിനാല് ചെയ്യപ്പെട്ടതും, ബ്രഹ്മജ്ഞാനവിധാനം 

ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതും, ആല്യം-ആദികാലത്തിലുണ്ടായി 

രിക്കുന്നതുമായം ഇമം സ്തവംട ഈ സ്ക്രോതരത്തെ, ശ്രദ്ധായുക്തഃടശ്രഭ്ധ 

യോടുക്രടിയവനായിട്ടു , ഭവിയ മര്ത്ൃഃഭ ഭൂമിയില് ഏതൊരു മനു 

ഷ്യന്, കാമിതകാമപ്രദംടകാമിക്കപ്പെട്ട വസ്തുവിനെ പ്രദാനം ചെയ്യു 

ന്നവനുംം ഈശംംഈശ്വരനും, ശ്്യാമംടശ്യാമളവ൪ണനുമായ, രാമം 

ധ്യാത്വാം.രാമനെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് , പഠതിടപഠിക്കുന്നുവോ, സഃ ധ്യാതാട 

ത ധ്യാതാവ്വ് _ ധ്യാനിക്കുന്ന പുരുഷന്, പാതകജാലൈടടപാപസമു 

ഹങ്ങകളോട്ട്, വിഗത സ്യാത് ടവേറിട്ടവനായ് ഭവിക്കും. 

ഭൂമിയില് ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യന് ആഗ്രഹിച്ചതിനെ 

നല്കുന്ന സവ്വേശ്വരനും ശ്യാമള വണ്ണുനുമായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ ധ്യാ 

നിച്ചകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനാല് ചെയ്യപ്പെട്ടതും, ബൃഹ്മസ്വരൂപബോധ 

ത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതും, ആദികാലത്തുണ്ടായതുമായ ഈ സ്ലോത്രത്തെ, 

പുണ്ണുവിശ്വാസത്തോടുക്രടെ പഠിക്കുന്നുവോ, അവന് സവൃയപാപങ്ങ 
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മില്നിന്നും വേറഠിടവനായിഭവിക്കും. ആഗ്രഹപ്രതിബന്ധികളായ പാ 

പങ്ങം നശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഐഹികമായ അഭീഷ്ഠപ്രാപ്ല്ിയും പുന 

൪ജന്മത്തിന്നവകാശ മില്ലാോതെയാകയാല്, ദേഹാന്തത്തില് പരമഗതി 

യും ലഭിക്കും. 

19. ശ്രത്വാസ്തുതിംലോകഗുരോവിഭാവസഃ 

സ്വാങ്കേസമാദായ വിദേഹപൃത്രികാം 

വിദഭ്രാജമാനാം വിമലാരുണല്ലൃതിം 

രക്താംബരാംദിവ്യയ വിഭൂഷണാന്വിതാം. 

80. പ്രോവാചസാക്ഷി ജഗതാം രഘ്ൃത്തമം 

പ്രപന്നസര്വാത്തിഹരംഹുതാശനഃ 

ഗൃഹാണദേവീം രഘുനാഥ! ജാനകിം 

പുരാത്വയാമയ ചുവരോപിതാം വനേ. 

വിഭാവസുഃ-അഗ്നിഭഗവാന്, ലോകഗുരോഃംബഫ്മാവിനെറ, സ്തൂതിംശ്രു 

ത്വാടസ്തുതിയെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, വിഭരാജമാനാംട വിശേഷമായി ശോഭിക്കു 

ന്നവളും, വിമലാരുണഭ്മുതിം-നിമ്മലമായ അരുണകാന്തിയോടുക്രടിയ 

വളുംം രക്താംബരാംടരക്തവങ്ക്റുമുള വസ്രരത്തോടു ക്രടിയവളും, ദിവ്യ 

വിഭൂഷണാമ്പിതാംട ദിവ്യങ്ങളായ വിഭൂഷണങ്ങളോടുക്രടിയവളുമായ, 

വിദേഹപുൃത്രികാം-വൈദേഹിയെ, സ്വാക്കേ- തന്െറ അങ്കത്തില്, സ 

മാദായ എടുത്തിട്ട്, ജഗ താംസാക്ഷികലോകങ്ങളുടെസാക്ഷിയായ, ഹു 

താശനഃടഅന്നിദേവന്, പ്രപന്നാത്തിഹരംപ്രപന്നന്മാരുടെ (ശരണം 

പ്രാപിച്ചവരുടെ ആത്തിയെ-_ ദുഃഖത്തെ ഹരിക്കുന്ന, രഘത്തമം൦ 
രഡുത്രേഷ്ഠനോട്ട്*, രഘുനാഥ!-.ഹേ രഘുപതേ!, ത്വയാട അങ്ങയാല്, 

പുരാടമുമ്പ, വനേടവനത്തില്വെച്ച് , മയിട എന്നില്, അവരോപി 

താംംവെക്കപ്പെട്ട, ജാനകീംദേവിംടജനകപുത്രിയായ ദേവിയെ, ഗൃ 

ഹാണകചസ്വീകരിച്ചാലും എന്ന് , പ്രോവാച പറഞ്ഞു. 

ലോകങ്ങളുടെ പിതാവായ ബ്രഹ്മദേവന് ചെയ്യ സ്തൂതികേട്ട സ 
തൂഷ്ണനായ വഹാദേവന്,, തടുത്ത കാന്തിയുള്ള വസ്തൂമുടുത്തും, ദിപ്യയങ്ങ 

കായ ആഭരണങ്ങളെ ധരിച്ചം, ചളിയററ രക്തനിഠറത്താല് ഏററവും 
ശോഭിച്ചുമിരിക്കുന്നതായ വൈദേ ഹിയെ തനെറ മടിയില് വെച്ചുംകൊ 

ാകങ്ങളുടേ 
യ ) യും പുണ്യപാപങ്ങഥംക്ക് സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന അഗ്നിദേവന് ശരബം 

പ്രാപക്കുന്നവരുടെ സകലലുഃഖങ്ങളേയും 

] ത 

ണ്ട് വഹികുണ്ഡത്തില്നിന്നു” ത ഴ് പ്രത്യക്ഷ നായ്ക്കുന്നു. സര്വലേ 

സംഹരിച്ചവരെയയുഗ്ര 
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ഹിക്കുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രനോടു, പഠഞ്ഞു:__“ഹേ രഘ ത്തമ! നിന്തിരവ 

ടി കാട്ടില്വെച്ചു്', മുമ്പേ, എന്നില് സമപ്പിച്ച റി സ്വീ 
കരിച്ചാലും.?? 

അഗ്നികണ്ഡത്തില് നിന്നു പുഠപ്പെട്ടവഹിദേവനേയും 
ജാനകീിദേവിദയേയുംകറിച്ചു് ശ്രീവാല്ലീകി:__ 

വിധൂമാഗ്നിശ്ചിതാസ്ഥാംതു ജാനകിമന്പരക്ഷത 
ഉത്തസ്ഥൌമുത്തിമാനാത്ത ഗൃഹീത്വാജനകാത്മജാം 

തരുണാഭിത്യസങ്കാശാം തപ്ലകാഞ്ചനഭൂഷിതാം 
രക്താംബരധരാംബാലാം നീലകുഞ്ചിതമൂദ്ധജാം 

അദ്്രിഷ്ടമാല്യാഭരണാം തഥാരൂപാം മനസ ിനീം 

ദദൌരാമായവൈദേഹീിമങ്കേനാങ്കേവിഭാവസുഃ?? 

്പുകയില്ലാതിരുന്ന അഗ്നി__എല്ലാററിലും സുക്ഷ്മസ്വരൂപനായ 

കാരണാഗ്ി__ തന്നില് പ്രവേശിച്ചു സീതയെ രക്ഷിച്ചു. ദഹിപ്പിച്ചില്ല. 

മദ്ധ്യാഹ്ന കാലത്തിലെ സൂയ്യുന്നു തുല്യം, ഉ ജ്വലിക്കുന്ന കാന്തിയുള്ള 

കാഞ്ചനാഭരണങ്ങളെ ധരിച്ചും, രക്തനിറമുള്ള വസ്തരമുടത്തും, നീലനി 

റമുള്ളതും ചുരുണ്ടുമിരിക്കുന്ന തലമുടിയാല് ശോഭിച്ചം, വാടാതിരിക്കു 

കുന്ന ആഭരണത്തോടുക്രൂടിയുമിരിക്കുന്ന ധിരചിത്തയായ 
ന്ന മാലയ 

മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ടുവ 
ജാനകിയെ മുത്തിമാനായ വഹ്നിദേവ൯ 

ഭ് 1] ര 7 കൌ ൽ ടർ 

ന്നട്ട ശ്രീരാമനെറ മടിയില് വെച്ചുകൊടുത്തു 

വാല്ദീകീയത്മില് കാണുന്ന അഗ്നിവാക്വം:_ 

4അബ്രവീച്ചതദാരാമം സാക്ഷിലോകസൃപാവക$ 

ഏഷാതേരാമമഹിഷി പാപമസ്യാംനവില്ലതേ 

കമനൈവവാ ചാനമനസാ നൈവബ്ദഭ്ധ്യാനചക്ഷുഷാ 

സുവ ത്താവൃത്തസമ്പന്നാ നത്വാമതി ചരത്യസൌ്” 

മ്ലോകത്തിനെഠ ശ്രഭാത്ുഭകമ്മസാക്ഷിയായ അഗ്നി അപ്പോം 

രാമനോട്ട പറഞ്ഞു: “ഹേ രാമ! ഇവറം അങ്ങയുടെ ഭായ്യയാകുന്നു. 

ഇവളില് പാപമില്ല. വാക്കുകൊണ്ടോ, മനസ്സകൊണ്ടോം, ബുദ്ധികൊ 

ണ്ടോ, നേതൃരംകൊണ്ടോ, ഇവഠം പാപ്പം ചെയ്യിട്ടില്ല. സദാചാരവും 

സൌശില്യയവുമുള്ള ഇവഠം അങ്ങയെ അതിക്രമിച്ചിടില്ല.?” 

ശാവണേനോപനീതൈഷാ വീയ്യോല്സിക്കതേനരക്ഷസാ 

തവയാലിരഹിതാലീര വിവശാനിര്ജനാല്വനാത്. 

രുദ്ധാ ചാന്തഃപുരേദീനാ ത്വച്ചിന്താ ത്വല്പരായണാ 



പതിമുന്നാം സഗ്ഗം 1985 

രക്ഷിതാരാക്ഷസിഭിശ്ച വികൃതാഭിഭസമന്തതഃ 

പ്രലോഭ്യമാനാവിവിധം ഭല്സ്യമാനാ ചമൈഥിലീ 
റു ടു 

നചാപൃചിന്തയദ്രക്ഷസ്ത്പല്ഗതേനാന്തരാത്മനാ 

“വീയ്യുംകൊണ്ടു മതിമറന്ന രാവണന്, നിര്ജനമായിരിക്കുന്ന വ 

ു ത്തില് ബലാല് നത്തില്നിന്ന്” ഇവളെ അങ്ങയില്ലാത്തതായ സമയ 

8 ി ൨. അമത്അങ കാരേണ കൊണ്ടുപോയി അന്തഭപുരത്തില് നിരോധ നി 

1 യി തിയുംകൌ യില് ത്തന്നെ മനസ്സിനെയുറപ്പിച്ചും, സര്വാധാരമായിക്കരുത്ിയു 

ണ്ട് മുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവളുടെ നാലുഭാഗത്തും വികൃതകളായ രാക്ഷ 

സികളെ കാവലുംവെച്ച. ഏതെല്ലാമോ വിധത്തില് പ്രലോഭിപ്പിക്ക 

സറചി യും ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യിട്ടം അങ്ങയില്ത്തന്നെ മനസ്സൂപ്പിച്ച ച്ചി 

രിക്കുന്ന ഇവഠം രാക്ഷസനെ പിത്ത ോുള്െിടടില്ല് 

81. വിധായമായാ ജനകാത്മ.ജാംഹരേ! 

ദശാനനപ്പാണവിനാശനായച 

ഹതോദശാസ്യഃ സഹപുത്രബാന്ധവൈ 

നിരാകൃതോനേന ഭരോളവടപ്രഭോ! 

തിരോഹിതാസാ പ്രതിബിംബരൂപിണീ 
മൃതായദത്ഥം കൃതകൃത്ൃതാംഗതാ. 

ഹരേ! പ്രഭോ! സങ്കടങ്ങളെ സംഹരിക്കുന്ന പരമേശ്വരനായുക്ളോ 
വേ! ദശാനനപ്പാണവിനാശനായടദശാനനന്െഠ പ്രാണനാശത്തിന്നാ 
യ്യകൊണ്ടു്', മായാജനകാത്മജാംടമായാസിതയെ, വിധായംനിമ്മി 
ചിട്ട്', പുത്ുബാന്ധവൈഭ സഹടചപുത്രന്മാരോടം ബന്ധുക്കളോടും ക്ര 
ടെ, ദശാസ്യഭ ഹതഃംരാവണന് ഹനിക്കുക പ്പെട്ടു, അനേനടഇതുകൊ 
ണ്ട്, ഭവഃ ഭാരഃ ഭൂമിയുടെ ഭ ഭാരം, നിരാക മുത നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു, യദ 
ത്ഥംകൃതാടയാതൊന്നിന്നായി നിമ്മിക്കപ്പെട്ടുട 3വോ, കൃതകൃത്ൃതാംടകൃ 
താത്ഥതയെ, ഗതാ. പ്പാപിച്ച, തിബ രി സാകപ്രതി 
ബിംബരൂപത്തോടുക്രടിയ അവംം, തിരോഹിതാം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഹേ ഹരേ! പ്രഭോ! രാവണ൭ നെ വധിപ്പാനുകൂള 
യിട്ട് മായാസിതയെ കല്ലിച്ച നിന്തിരുവടി രാ 
പുത്രന്മാരെയും ബന്ധുക്കളെയ്യം സംഹരിച്ച് 
നഭാരത്തെത്തീത്തു. നിമ്മിക്കറ്റെ ട്ട 

ഒരുപകരണമാ 
വണനെയും, അവന്െറ 

ഭൂമിക്കുണ്ടായിരുന്ന ദുര്ജ 
ആവശ്യം സാധിപ്പിച്ചതുകൊ ഒട്ട് കൃതാത്ഥയായ' ഭവിച്ച ക പ്രതിബിംബഭൂതയായ , അവറം എന്നില് ലയിക്കയും ൭ ചെയ്തൂ. 
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2, തതോതിഹൃഷ്ഠാം പരിഗൃഫ്യ ജാനകീം 

രാമഃ പ്രഹൃഷ്ടഭ പ്രതിപൂജ്യ പാവകം 
സ്വാങ്കേസമാവേശ്വ സദാനപായിനീം 

ത്രിയംത്രിലോകീജനനീം ശ്രിയഃ പതിഃ. 
തതഭട അനന്തരം, അതിഹൃഷ്ഠാംഅധികം സന്തോഷിച്ചവളും, സദാ 
അനപായിനീം- എപ്പോഴും പിരിയാതിരിക്കുന്നവളം, ത്രിലോകജന 

നീംടമൂന്നു ലോകങ്ങളെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നവളും, ശ്രിയം ജാനകീംംശ്രീ 

ദേവിയായ ജനകപുത്രിയെ, പ്രഹൃഷ്ഠടഃ_അതിസന്തുഷ്ണനും, ശ്രിയഃ പ 

തിഃ ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ ഭത്താവുമായ, രാമഃടരാമന്, പരിഗൃഹ്യ-പരി 

ഗ്രഹിച്ചിട്ട് , സ്വാമ്മെടതനന്െറ അങ്കത്തില്, സമാവേശ്യ-ഇരുത്തിട്ട്. 

വഹ്ദിദേവന് പറഞ്ഞതുകേട്ടധികം സന്തൂഷ്ടയും, ഏതു കാല 

ത്തും രാമനെ പിരിയാതിരിക്കുന്നവളൂം, മൂന്നു ലോകങ്ങളുടെ മാതാവും 

സാക്ഷാല് ശ്രീദേവിയുടെ അപതാരവുമായ ജനകപൂത്രിയെ, പരമസ 

ന്തൂഷ്ടനും, ലക്ഷ്മീവല്ലഭനുമായ ശ്രീരാമന് സ്വീകരിച്ചു മടിയിലിരുത്തി. 

ശ്രീഭാഗവതത്തില് രാമാവതാരത്തെ വര്ണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില് 

രാവണവധം കഴിഞ്ഞശേഷം ഹനുമാനെ സീതാസമീപത്തിലേക്കയ 

ചതു മുതല് അശഗ്നിപ്രവേശംവരേയുമ്ള കഥ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. രാവണ 

വധവും വിഭീഷണന്നഭിഷേകവും കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ശ്രീരാമന് സീതാ 

സമീപത്തു ചെന്നു കണ്ടുവെന്നു മാതൃം പറഞ്ഞിട്ടുളള ഭാഗവതപ 

ദ്യങ്ങറം: 

ത്മേതോദദര ഭഗവാനശോകവനികാത്രമേ 

ക്ഷാമാംസ്വവിരഹവ്യാധിം ശിംശപാമൂലമാശ്രിതാം 

രാമഭപ്രിയതമാംഭായ്യയാം ദീനാംവീക്ഷ്യാന്വകമ്പത 

ആത്മസന്ദശനാഫ്ണാദവികസന്മുഖപങ്കജാം. 

ശ്രീഭാഗവതം സ്തൃന്ധം 0, അഭ്ധ്യായം 10. ശ്ലോകം 9031. 

ഏോവണവധാനന്തരം ഭഗവാന് ശ്രീരാമന്ന് അശോകവനികാ 

ത്രമത്തില് ശിംശപാവ്ൃക്ഷമൂലത്തെ ആശ്രയിച്ചും തന്നെ പിരിഞ്ഞതു 

കൊണ്ടുള്ള ദുഃഖത്താല് ചടച്ചും മുഃഖിച്ചും, തന്െറ ദശനത്താല് വി 

കസിച്ച മുഖാംബുജത്തോടുംക്രടിയുമിരിക്കുന്ന അതിപ്രിയാസ്ററദമായ 

ഭായ്യയയെ കണ്ടിട്ടനുകമ്പയുണ്ടായി.?” 

83. ദ്രഷ്ടപാഥരാമം ജനകാത്മജായുതം 

ശ്രിയാസ്ത്റുരന്തം സുരനായകോമുദാ 
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ഭകത്യാഗിരാഗല് ഗദയാസമേത്ൃ 

കൃതാംജലിഃ സ്നോതുമഥോപചക്രമേ. 

അഥ അനന്തരം, ജനകാത്മജായുതം-ജനകപുത്രിയോടട യോജിച്ചും, 

ശ്രിയാസ്പരന്തംശ്രീകൊണ്ടുജ്വലിച്ചമിരിക്കുന്ന, രാമംടരാമനെ, ദ 

ധാം ദശിച്ചിട്ട്, സുരനായകടടദേവേന്ദ്രന, മുദാസമേത്യ-സന്തോഷ 
൮ ം വി 

ത്തോടുക്രടെ വന്നിട്ട്", ക്ൃതാംജലിട_അംജലിയോടുക്രടിയവനായിട്ട്, 

ഭക്ത്യാ ഭക്തികൊണ്ട് , ഗല്ഗദയാഗിരാ-ഇടറിപ്പഠപ്പെടുന്ന വാക്കോ 

ടക്രടെ, അഥസ്സോതുംടപിന്നെ സ്തൃതിപ്പാ൯ം ഉപചക്രമേടഉപക്രമിച്ച. 

ശ്രീജാനകിസമേതനും അതുകൊണ്ടുള്ള വിശേഷകാന്തിയാലുജ്വ 

ലിച്ചുമിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമനെക്കണ്ട് സന്തോഷത്തോടുക്രടിയ ദേവേന്ദ്രന് 

ഭക്തിനിമിത്തം ഇടറിപ്പറപ്പെടന്ന വാക്കുകൊണ്ടു സ്തൃതിപ്പാ൯ന് തുടങ്ങി, 

ഇന്ദ്ര ഉവാച. 

84. ഭജേഹംസദാ രാമമിന്ദീവരാഭം 

ഭവാരണ്യദാവാനലാഭാഭിധാനം 

ഭവാനീഹ്ൃദാ ഭാവിതാനന്ദരൂപം 
ഭവാഭാവഹേതും ഭവാദിപ്പപന്നം. 

ഇന്ിവരാഭംടഇനീവരത്തിന്െറ ആഭപോഭിരിക്കന്ന ആഭയോട്ുടക്രടി 
യും, ഭവാരണ്ദദാവാനലാഭാഭിധാനംസംസാരമാകുന്ന അരഞണ്യൃത്തി 
നു' ദാവാനലന് (കാട്ടുതീ) പോലെയിരിക്കുന്ന അഭിധാനത്തോട്ട (നാ 
മത്തോട്ടു)ക്ൂടിയും, ഭവാനീഹൃദാ-ഭവാനിയുടെ (പാവ്ൃതീദേവിയുടെ) 
ഹൃദയത്താല്, ഭാവിതാനന്ദരൂപം-ഭാവിക്കപ്പെടുന്നആനന്ദരൂപത്തോ 
ടൃത്രടിയും, ഭവാഭാവഹേതും- ഭവത്തിനെറ (പുനര്ജന്മത്തിന്നെറ) അ 
ഭാവത്തിന്നുകാരണമായും, ഭവാദിപ്രപന്നംഭവന്൯ ആദിയായവരാല് 
ശരണംപ്രാപിക്കപ്പെടുന്നവനായുമിരിക്കുന്ന, രാമം രാമനെ, അഹംസ 
ദാഭജേംടഞാനെപ്പോഴചം ഭജിക്കുന്നേന് 

നിലത്താമരപ്പൂവിനെറ ശോഭപോലെയിരിക്കുന്ന ദേഹകാന്തി 
കൊണ്ടു കാണുന്നവരുടെ നേത്രങ്ങംംക്ക്' പ്രീതിയെ ജനിപിക്കുന്നല 
പം സംബാരമാകുന്ന കൊടുംകാട്ടിന്ന്' കാട്ടതീത്തു ല്യമായിരിക്കുന്ന നാ 
മധേയത്തോടു ക്രടിയവനും, പാര്വതീദേവി ഹൃദയത്തില്, ധ്യാനിച്ചു 
കൊണ്ടിരിന്നു രൂപത്തേ; ട്; [ 

ഒന്ന ആനന്ദരൂപത്തോടു ക്രടിയവനും, പുനര്ജന്മതെതയി 
പ്രാമ്തയക്കുന്നതന്നു കാരണമായിരിക്കുന്നവനും, ശിവന് മുതലായ 



] 989 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

മുഖ്യ്യ ദേവന്മ: പി മുഖ്ബ) ഭേവന്മാരാല് ശരണം പ്രാപക്കപ്പെടുന്നവനുമായ ശ്രീരാമനെ ഞാനു സദാ ഭജിക്കുന്നേന്. 
“ഭവാരണ്യദാവാനലാഭാഭിധാനം?? എന്ന വിശേഷണം രാമനാ 

മസ്തൂരണം ജപം എന്നിവകൊണ്ടുതന്നെ സംസാരനാശം സംഭവിക്കു 
മെന്നു കാണിക്കുന്നു. “ഭവാനി ഹൃദാഭാവിതാനന്ദരൂപം?? ഭവാദിപ്പ 
പന്നം” എന്ന വിശേഷണങ്ങാം, ഉ പാസ്യന്മാരായ പാര്വതീപരമേ 
ശ്വരന്മാരാതക്രുടെ ഉ പാസിക്കപ്പെടുന്നവനാകയാല് ഉ പാസ്വ്യദേവന്മാ 
രില് മുഖ്യയത്വം രാമന്നാണെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. “ഭവാഭാവഹേതും?? 
എന്ന വിശേഷണം തമേവവിദിത്വാതി മൃത്യുമേതി?” മരണത്തെ അ 
തിക്രമിക്കേണമെങ്കില് അവനെത്തന്നെയറിയേണം എന്നത്ഥമായ 
ശ്രതിവാക്യാനുസരണം രാമന് തന്നെ പരമപുരുഷാത്ഥമായ മോക്ഷ ത്തെ നരുകുന്നുവന് എന്നു കാണിക്കുന്നു. 

25. സുരാനികദുഃഖൌഘ നാശൈകഹേതും 
നരാകാരദേഹം നിരാകാരമീഡ്യയം 
പരേശം പരാനന്ദരൂപം വരരബ്യം 

ഹരിംരാമമീശം ഭജേഭാരനാശം. 

സുരാനികമുഃഖൌഘനാശൈകഹേതുംസുരസമൂഹത്തിനെറ ദു8ഖസമൂ 
ഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു മുഖ്യ കാരണഭൂതനും, നരാകാരദേഹംചമ 
നുഷ്യാകൃതിയിലുള്ള ദേഹത്തോടുക്രടിയവനും, നിരാകാരം ആകൃതി 

1] ം വി ന 4 ക യില്ലാത്തവനും, ഈഡ്യുംടസ്തൃതിക്കപ്പെടുവാ൯ യോഗ്യനും, പരേശം- 
പരമേശ്വരനും, പരാനന്ദരൂുപംടപരമാനന്ദസ്വരൂപനും, വരേണ്യം. 
ഉത്തമനും, ഇയശംകസര്വാന്യ്യാമിയും, ഭാരനാശംഭാരത്തെ നശിപ്പി 
ശഒന്നവനുമായ, രാമംഭമജേടരാമനെ ഭജിക്കുന്നേന്. 

സ്ൂതിപ്പാനുക്ള പ്രത്വേക യോഗ്യതയെ ബഹുവിധത്തില് കാണി 
കടന്നു :-- ദേവസമൂഹത്തിന്നുണ്ടാകുന്ന ബഹുവിധ ദുഃഖങ്ങളെ നശിപ്പി 
ക്കന്നതിന്നു പ്രധാനകാരണതയെ വഹിക്കുന്നവനും, മായകൊണ്ടു മന 
ഷ്യൃരൂപത്തെ സ്വികരിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്ഥത്തില് ആകൃതി 

യല്യാതിരിക്കുന്നവനും, അതു നിമിത്തം സ്തൂതിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യ 
നും, ബ്രഫഹ്മാദിദേവന്മാക്കക്രടെ ഇശ്വരനായിരിക്കുന്നവനും, പരമാന 
വഡ്വരൂപരും, സര്വദുഃഖങ്ങളെ സംഹര്ക്കുന്ന പുരുഷോത്തമനും 
ഭൂമിഭാരത്തെത്തിത്തവനുമായ രാമനെ ഞാന് ഭജിക്കുന്നേന്. 

20. പ്രപന്നാഖിലാനന്ദദൊഹം പ്രസന്നം 

" പ്രപന്നാത്തിവിശ്ശേഷനാശാഭിധേയം 
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തപോയോഗയോഗീശഭാവാവിഭാവ്യം 

കപിശാദിമിത്രംഭജേ രാമ ചന്ദ്രം. 

പ്രപന്നാഖിലാനന്ദദോഹംടപ്രപന്നന്മാരായ അഖിലക്കം ആനന്ദ 

ത്തെ നല്കുന്നവനും, പ്രസന്നം പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നവനും, പ്രപന്നാ 

ത്തിനിശ്ശേഷനാശാഭിധാനംടപ്രപന്നന്മാരുടെ ആത്തിയെ നിശ്രേഷമാ 

കുവണ്ണും നശിപ്പിക്കുന അഭിധേയത്തോടു( നാമത്തോട്ടുക്രടിയവനും, 

തപോയോഗയോഗീശഭാവാവിഭാവ്യംട തപസ്സ് യോഗം എന്നിവ 

യാല് യോഗീശ്വരന്മാരാല് ഭാവത്തോടു (ദ ക്തിയോട്ടുക്രടെ ഏററവും 

വിഭാവിക്കപ്പെടുവാന്( ചിന്തിക്കപ്പെടുവാ൯ു)യോഗ്യനും, കപീശാദിമി 

തം -വാനരാധിപന് ആദിയായവരുടെ മിത്രവുമായിരിക്കുന്ന, രാമച 

നദ്രം ഭജേടരാമചന്ദ്രനെ ഭജിക്കുന്നേന. 

സര്വാത്മനാ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന സകലക്കം ആനന്ദാമൃത 

ത്തെ നല്കുന്ന കാമധേനുവായും, ഭക്തന്മാരില് പ്രസാദിക്കുന്നവനും, 

ശരണാഗതന്മാരുടെ മുഭഖങ്ങളെ മൂലത്തോടുക്രടെ നശിപ്പിക്കുന്ന നാമ 
ധേയമുള്ളവനും, യോഗീശ്വരന്മാരാല് തപോയോഗാനുഷ്യാനങ്ങളോടു 

ക്രടെ ഏററവും ചിന്തിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യനും, സുഗ്രീവന് പിഭിഷ 

ണന് മുതലായവരുടെ മിത്രവുമായിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ ഞാന് 
ഭജിക്കന്നേന്. 

ളു 
ചന്ദ്രന് അന്ധകാരത്തെ നീക്കി പ്രകാശത്തെ നല്കിയാനന്മി 

റ 
രി പിക്കുന്നതുപോലെ, അങ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിച്ചു സ്വരൂപാനന്ദത്തെ 

ല്ല നല്കി! ഭക്തന്മാരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നവന് എന്നഭിപ്പായത്തെ പ്രകാ 
) ഴ% എ ൂ ശിപ്പിക്കുവാന് “രാമചന്ദ്രന്? എന്ന പദം ഉ പയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 

€ പ്രപന്നാഖിലാനന്ദദോഹം?? എന്ന പദത്താല് ശരണം പ്രാ 
പിക്കന്നവര് ശത്രുവോ മിത്രമോ എന്ന ചിന്ത ചെയ്യാതെ ഏവക്ടം 
ആനന്ദം നല്കുമെന്നു കാണിക്കുന്നു. 

€% കപിശാദിമിതൃം?? എന്ന പദപ്രയോഗത്താല് മേല്പറത്ഞെതി 
ന്നു ളു ന ദൂഷ്ലാന്തം കാണിക്കപ്പെട്ടു. വാനരനായ സഗ്രീവന്നും, ശതൂസഹോ 
ദരനായ വിഭീഷണന്നും ആനന്ദം നല്കിയതുകൊണ്ട് കാരുണ്വം ആ 
ശ്രിതപരിപാലനം എന്നിവ രാമചന്ദ്രനെറ സഹജഗുണങ്ങളാനണെന്നു 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഭജിക്കുന്നതിന്ന്' ലേശ വും ആയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല. നാമോച്ചാര 
ണം ഒന്നുകൊണ്ടുതന്നെ പാ ടുതട പാപം നിശ്ശേഷം നശിക്കുമെന്ന്” “പ്രപന്നാ 
ത്തിനി റ ശ്രേഷനാരാഭിധേയം* എന്ന വിശേഷണം കാണിക്കുന്നു. 
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21/. സദാഭോഗഭാജാം സുദ്ശൂരേപിഭാന്തം 
സദായോഗഭാജാമഭ്ദരേവിഭാന്തം 
ചിദാനന്ദകന്ദം സദാരാഘപലേശം 
വിദേഹാത്മജാനന്ദരൂപം പ്രപദ്യേ 

ഭോഗഭാജാംടവിഷയസുഖങ്ങമെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവക്ക്', സദാ സുദൂരേക 
ഫുപ്പോഴും ഏററവും മൂരേ, വിഭാന്തംടപ്രകാശിക്കു ന്നവനും, യോഗഭാ 
ജാംംയോഗത്തെ ഭജിക്കന്നവക്ട് ം അഭൂരേകസമീപത്തില്, സദാ വിഭാ 
നത്തംംഎപ്പോഴും റ് റി 
(ജഞാനത്തിന്െറിയും ആനന്ദത്തിനെറയും, മൂലസ്ഥാനഭൂതനും, വിദേ 
ഹാത്മജാനന്ദരൂപം സീതയുടെ ആനന്ദസ്വരൂപനുമായ, രാഘപേ 
ശംടരഘുകലജാതന്മാരില് ശ്രേഷ്ഠനെ, പ്രപദ്യേടശരണം പ്രാപിക്കു 
ന്നേന്. 

ശ്രീരാമചന്ദ്രന് ആക്കരികത്തുള്മവന്, ആക്മ ദൂരസ്ഥന് എന്ന 
തിനെ സ്സുഷ്ടമാക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഇഹത്തില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോ 
ഷിപ്പിപ്പാനുപകരിക്കുന്ന പദാത്ഥങ്ങളെ സമ്പാദിപ്പാനുംം മരണാനന്ത 
രം സ്വര്ഗസു ഖത്തെ അനുഭവിപ്പാനുപകരിക്കുന്ന കമ്മങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ 

യോടെയിരിക്കുന്നവക്ക്' അതി രിം സമാധിയോഗ 

ത്തില്നിന്നു തെററാതിരിക്കുന്നവക്ക്' എപ്പോഴും സമീപത്തില്__ഹൃദ 
യാന്തഭാഗത്തില്ത്തനെ__പ്രകാശിക്കുന്നവനും, ഒഞാനാനന്മത്തി 

നെറ ഉല്പത്തിസ്ഥാനഭൂത൯ം, സീതാദേവിയുടെ ആനന്ദാകാരമായു 

മിരിക്കുന്ന രഘുകലത്രേഷ്ഠനെ ഞാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നേന്. 

ഖബഹുലമായ ഐഹികഭോഗങ്ങളിലും നശ്വരമായ സ്വര്ഗ 

സുഖങ്ങളിലും തീരെ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവക്ക്' മാത്രമേ ശ്രീരാമധ്യാന 

ത്തില് സുസ്ഥിതി സിദ്ധിക്കുകയുള്ള. അവക്കു മാത്രമെ ആനന്ദസ്വരൂ 
പനായ രാമനെ സാക്ഷാത്തായറിവാനും കഴികയുള്ളവെന്നഭിപ്രായം. 

“ആനന്ദകന്ദം?? എന്ന വിശേഷണം “ഏതസ്വൈവാനന്ദസ്യ അ 

ന്യ്യാനി ഭൂതാനിമാത്രാമുപജീപന്തി?? ഈ ആനന്ദസ്വരൂപനെറ അംശ 

ത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ട' സകല ഭൂതങ്ങളും ആനന്ദികളാകുന്നു എന്നത്ഥ 
മുള്ള ബ്ലഹദാരണ്യകശ്രുതിയെ ആസ്റ്റദിച്ചിരിക്കുന്നു 

രാമനെ ആശ്രഡിക്കുന്നവക്കള്ള മുഖ്യഫലം പരമാനന്ദപ്രാപ്ലി 

യാണെന്നു ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ആ വിശേഷഞത്തിനെറ ശക്തി. 

ഇന്്രപദലാഭവും രാമാനന്ദാനഭവത്തിന്നു തല്യമല്ലാത്തതുകൊ 
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ലു ട്] ളം ടു; 

ണ്ട്, ശാശ്വതാനന്ദപ്രാപ്ലിീക്കായ്ക്ൊണ്ട ഞാന് (ഇന്ദ്രന് )നിന്തിരുവടി 

യെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവെന്നു സാരം. 

ഉ9, മഹായോഗമായാവിശേഷാനയുക്തോ 

വിഭാസീശലീലാനരാകാരവൃത്തിഃ 

ത്വദാനന്ദമലീലാകഥാചൂര്ണകര്ണാട 

സദാനന്ദരൂപാ ഭവന്തിഹലോകേ 

മഹായോഗമായാവിശേഷാനുയുക്തഃ- മഹതിയായ യോഗമായയുടെ 

വിശേഷങ്ങളോട ചേന്നവനായിട്ട, ലിലാനരാകാരവൃത്തിഃടലീല 

കൊണ്ട് . നരാകാരനും, അതിന്െറ ചേഷ്ണയോടുക്രൂടിയവനുമായിട്ട്, 

ഈശ!ടഹേ ഇരശ്വ൪!, വിഭാസിം നിന്തിരുവടി ശോഭിക്കുന്നു, ത്വദാന 
ന്ദലീലാകഥാപൂര്ണകര്ണാഃ നിന്തിരുവടിയുടെ ആനന്ദലീലാകഥ 
കളാല് പൂര്ണങ്ങളായ കര്ണങ്ങളോടുക്രടിയവര്, ഇഹലോകേടഈ 
ലോകത്തില്, ആനന്ദരൂുപാഃ ഭവന്തി ആനന്ദസ്വരൂപന്മാരായ്ഭപി 
ക്കുന്നു. 

ജനനമോ, കമ്മങ്ങളോ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന നിത്യാനന്ദസ്വരൂപനാ 
യ നിന്തിരുവടി, പൂജനീയയായ യോഗമായയുടെ വിശേഷങ്ങമായ 
സത്പാദിഗുണങ്ങളെ സ്വേച്ഛയാ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മന 
ഷ്ൃശരീരവും പ്രവൃത്തിയുമുള്ളവനായിട്ടു ലോകത്തില് വിളങ്ങുന്നു. ആ 
ങ്ങയുടെ ആനന്ദലീലാകഥകളെ നിരന്തരം ശ്രവിക്കന്നവ൪ ഈ ലോ 
കത്തില് ആനന്ദസ്വരൂപന്മാരായി ഭവിക്കുന്നു. 

ഖമന്ഭവി ) 
ദു ക്കുന്ന മനുഷ്യയന്മാര, നിന്തിരുവടിയുടെ ആനന്മച്വീ ഗു [ ള്] ലാചരിത്രങ്ങളെ ശ്രവിച്ചു പരമാനന്ദമനുഭവിക്കട്ടെയെന്നുള്ള കാരു 

ബ്യംകൊണ്ടാണ് നിന്തിരുവട്, മനുഷ്യാകൃതിയെ ധരിച്ച്' മനുഷ്യസാ 
ധാരണമായ പ്രവൃത്തിയെ നടത്തുത്. നടന്, അവനെ യഥാത്ഥ 
നിലയെ മറക്കാതെതന്നെ ലേഷം അഭിനയി 0 നയിച്ചു” കാഴ്ചക്കാരെ ആന 
ന്ദിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഭഗവാന്, നിജാനന്ദസ്വരൂപത്തില് നിന്നു ചലി 
ക്കാതെ മനുഷ്യവേഷ ച്ച് ൮) ധരിച്ച്” മനുഷ്യലോകത്തെ ആ നന്ദിപ്പിക്കുന്നു. 
ലോകത്തില് നിലനില്ല്ന്ന ആ ചരിത്രം കേഴംക്കുന്നവതം ആനന്ദി ൽ രി കായ് ഭവിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു വത്തമാനകാലത്തിലുള്ളവ 
രെ മാത്രമല്ല, ഭാവിയിലുള്ള വരേയും നിന്തിരുപടി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു൭ 
ന്നഭിപ്രായം. 

ണം 
89. അഹംമാനപാനാഭിമത്തഃപ്രമത്തോ 

നവേദാഖിലേശാഭിമാന ഭിമാന$ 



1999 അദ്ധ്യാത്മരറമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ഇദാനീം ഭവല്പാദപത്മപ്രസാദാല് 
ത്രിലോകാധിപത്യാഭിമാനോവിനഷ്ട. 

അഹംമാനപാനാഭിമത്ത €-അഹംമാനമാകുന്ന പാനത്താല് എങ്ങും 
മദിച്ചവനും, പ്രമത്തഃപ്രകഷേണ മദിച്ചപനും, അഖിലേശാഭിമാ 

നഃ-അഖിലേശന്൯ എന്ന അഭിമാനമുള്ള വനുമായ, അഹംനവേദ_ 

ഞാന് അറിഞ്ഞില്ല, ഇദാനീം ഇപ്പോഠം, ഭവല്പാദപത്മപ്രസാദാത് 

ഭവാനന്െറ പാദപത്മങ്ങളില്നിന്നു സിദ്ധിച്ച പ്രസാദം ഹേതുവായിട്ടു, 
തരിലോകാധിപത്യാഭിമാനഃടതിലോകങ്ങളുടേ ആധിപത്യം ഉണ്ടെന്നു 
കുള അഭിമാനം, വിനഷ്ടഃടതീരെ നശിച്ച. 

ഇതിന്നുമുമ്പേ ഭജിക്കാതിരുന്നതിന്െറ കാരണം പറയുന്നു: 

ഞാനെന്നഭാവമാകുന്ന മദ്യത്തിന്െറ പാനത്താല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും 

ബുദ്ധിയയമെല്ലാം മദിച്ചുതുകൊണ്ട് തീരെ ഓമ്മവിട്ടിരുന്നു. സമ്വേശ്വ 

ര൯ ഞാനെന്നുളൂള വിചാരം നിമിത്തം നിന്തിരുവടിയെ ഞാനറിഞ്ഞി 

ലു. നിന്തിരുവടിയുടെ പാദപത്മത്തില് നിന്നു ലഭിച്ചു അനുഗ്രഹ 

ത്താല് മൂന്നുലോകങ്ങളുടേയും അധിപന് ഞാനെന്നു ഭാവം ഇ 

പ്പ്യോഠം തീരെ നശിച്ചു. അതൃകൊണ്ടിനിമേല് നിന്തിരുവടിയെ ഭജിക്കു 

ന്നേന് എന്നഭിപ്രായം. 
ദേഹത്തില് ഞാനെന്നും, രാജ്യാദികളുടെ ആധിപത്യം എനിക്കു 

ണ്ടെന്നുമുളൂള ഗര്വത്താല് എല്ലാവരും ഈശ്വരനെ മറന്നുകളിക്കുന്നു. 

രാവണനെപ്പ്യോലെയുള്ള ദങ്മുനങ്ങളില് നിന്നോ, ഭൂമിചലനം കൊട്ട 

കാഠറ്, മുതലായ പ്രകൃതികോപംകൊണ്ടോ ആപത്തിലകപ്പെടു 

മ്പോ€ം അഹംഭാവം നശിച്ച് സമധ്യേശ്വരനെ സ്തൂരിക്കുവാനിടവരുന്ന 
തായ ലോകസ്വഭാവത്തെ ഇന്ദ്രന് വ്ൃയക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

90. സ്റ്രരദ്രത്നകേയൂരഹാരാഭിരാമം 
ധരാഭാരഭൂതാസരാനീകദാവം 
ശരച്ചന്്രവക് തം ലസല്പത്മനേതം 

ദുരാപാരപാരം ഭജേ രാഘവേശം. 

രദ്രത്ഥകേയൂരഹാരാഭിരാമംസ്റ്രത്തുക്കളായിരിക്കുന്ന 
രത്നങ്ങളോടുക്ര 

ടിയ കേയൂരം ( കൈവള) ഹാരം (മുത്തുമാല?) എന്നിവയാല് മനോ 

ഹര൯ം, ധരാഭാരഭൂതാസുരാനികദാവംടധരക്ക് (ഭൂമിക്ക് ) ഭാരഭൂതന്മാ 

രായിരിക്കുന്ന അസുരന്മാരുടെ സമൂ ഹത്തിന്നു ദാവാഗ്നിയായിരിക്കുന്ന 

ശരച്ചന്ദ്രവക് തം-ശരച്ചന്ദ്രനെപോലിരിക്കുന്ന വക് തൂത്തോട്ട 
വനം, 

(മുഖത്തോടു) ക്രടിയവനും, ലസല്പത്മതനേത്രംടവികസിച്ച പത്മം 
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പോലെയിരിക്കുന്ന നേത്രങ്ങളോടുടക്രടിയവനും, മുരാപാരപാരംടകട 

ക്കാന് കഴിയാത്തതായ' സമുദ്രത്തിന്െറ അക്കരയിചിരിക്കുന്നപനുമായ, 

രാഘവേശംരഘുപതിയെ, ഭജേ ഭജിക്കുന്നേന്. 

അതിപ്രഭയുള്ള രത്ങ്ങഥം പതിച്ച കൈവള, മുത്തുമാലമുതലായ 

ആഭരണങ്ങളാല് ആനന്ിപ്പിക്കുന്നവനും, ഭൂമിക്ക' ഭാരഭൂതന്മാരായ 

അസുരസമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കന്ന കാട്ടുതീയായിരിക്കുന്നവനും, ശരല് 
കാലത്തെച്ചന്ദ്രനെപോലെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന മുഖത്തോടും വിരി 

ഞ്ഞു ചെന്താമരപ്പൂപ്പോലെയിരിക്കുന്ന നേതൃങ്ങളോടുക്രടിയും ഇതരന്മാ 

ക്ട കടന്നുപോവാനതിപ്രയാസമുള്ള സംസാരസമുദ്രത്തിന്െറ അക്കര 

യിലിരിക്കുന്നവനുമായ രഘൃഭശ്രേദ്ലനെ ഞാന് ഭജിക്കുന്നേന്. 

91. സുരാധിശനീലാഭനിലാബ് ജകാന്തിം 

വിരാധാദഭിരക്ഷോവധാല് ശോകശാന്തിം 

കിരീടാദിശോഭം പുരാരാതിലാഭം 

ഭജേരാമച്്രരം രഘ,ണാമധീശം. 
൭ സുരാധിശനീലാഭ നീലാബ് ജകാന്തിംടസുരാധിശവിലത്തിനെറ (ഇന്ദ്ര 

നിലത്തിന്െറ)ആഭപോലെയിരിക്കുന്ന ആഭയോടും നീലത്താമരയുടെ 
കാന്തിതുല്യയായ കാന്തിയോട്ടം ക്രടിയും, വിരാധാദിരക്ഷോവധാല്_പി 

യ്യ 

രാധനമുതലായ രക്ഷസ്സകളൂടെ വധം ഹേതുവായിട്ട്, ലോകശാന്തിംട 
ി ി , (0 ലോകത്തിന്റെറ ശാന്തിയോടുക്രടിയും, കിരീടാദിശോഭം_ കിരീടം മുത 

ലായവയുടെ ശോഭയോടുക്രടിയും, പുരാരാതിലാഭം.പുരാരാതിയുടെ 
(ശിവന്െറ) ലാഭമായും, രഘ ണാം ടരഷുക്കളുടെ, അധീശം രാജാവാ 
യുമിരിക്കുന്ന, രാമചദ്രരംടരാമചന്ദ്രനെ, ഭജേഞാന് ഭജിക്രസന്നേന് 

ഇന്ദ്രന മെ ] താമര ഇന്ദ്രനീലരത്നംപോലെയും, നീലത്താമരപ്പുപ്പോലെയും പ്രകാശി 
ക്കുന്ന ദേഹകാന്തിയോടു കരടിയും, വിരാധന്൯ ആദിയായ രാക്ഷസന്മാ 
രെ സംഹരിച്ച് ലോകത്തിന്നു ശാന്തിയെ വവ ന്തിയെ പ്രദാനം ചെയയവനും, കിരീ 
ടം മുതലായ അലങ്കാരങ്ങളെക്കൊണ്ടു ശോഭിച്ചും ശിവനെറ അന്തദ്യം 
ഗത്തില് പരമപുരുഷാത്ഥമായ ആനന്ദമായ്ക്കിളങ്ങിയും രഘുക്ക ളുടെ രാജാവായുമിരിക്കുന്ന രാമചന്ദ്രനെ ഞാന് ഭജിക്കുന്നേന്. 

ലു € ചന ഹം 92. ലസച്ചന്ദ്രകോടിപ്രകാശാദിപീോ 
€ സമാസീനമമേസമാധായസീതാം 

മ്്യൂരഭ്ധോമവരണാം തഡില്പുംജഭാസം 
ഭജേ രാമച്യദ്രും വില്ൃത്താത്തിത്യ്്രം. 



1 204. അരഭ്ധയഠാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ലസച്ചന്ദ്രകോടിപ്രകാശാദിപീഠേട പ്രകാശിക്കുന്ന .കോടി ചന്ദ്രന്െറ 
പ്രഭയോടുക്രടിയ ആദിപിഠത്തില്, സ്ത്രരഭ്ധേമവര്ണാംസ്ററരത്തായഹേ 
മത്തിന്െറ വര്ണത്തോടുക്രടിയും, തഡില്പുംജഭാസം൭മിന്നല്പ്രഭ 
യോടു ക്രടിയ, സീതാംസീതയെ, അങ്കേ- അങ്കത്തില്, സമാധായ-ആ 
ധനംചെയ്യിട്ടു, സമാസീനംടവസിക്കുന്നവനും, നിവൃത്തത്തിതന്ദ്രം. 
നിവൃത്തകളായ ആത്തിയോടും തന്ര്രിയോടും ക്രടിയുമിരിക്കുന്ന, രാമ 
ചന്ദ്രം ഭജെടരാമചന്ദ്രനെ ഭജിക്കുന്നേന്. 

ഏകകാലത്തില് കോടിചന്ദ്രന് ഒരുമിച്ചുദിച്ചാല് ഏതുവിധമോ 
ആവിധത്തില് പ്രകാശിക്കുന്ന യോഗപീഠത്തില്, സ്വര്ണം പോലെ 
യും, മിന്നല്ക്രട്ടമെന്നപോലെയും വിളങ്ങുന്ന സീതാദേവിയെ മടി 
യില് വഹിച്ചുകൊണ്ടും, ടഭഖം ആലസ്യം എന്നദോഷങ്ങളാല് സ്റ്റ 

ശിക്കപ്പെടാതെയുമിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ ഞാന് ഭജിക്കുന്നേന്. 

ഭജിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയമധ്യത്തെ യോഗപിഠമായും അതില് അനന്ത 
തേജോമയനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ത്രീരാമചന്ദ്രനായും ഭാവി 

ക്കുന്നവരെ ദുഃഖമോ ആലസ്യമോ ബാധിക്കുകയില്ല. പരമാത്മാവി 

നെ ആശ്രയിച്ച് സൃഷ്ട്യാദിലിീലകളെ നടത്തുന്ന മഹാലക്ഷ്മിയെ സി 

താദേവിയായിട്ടും ഭാവിച്ചുകൊണ്ടാണ്' ത്രീരാമനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് 

എന്ന തന്ത്രസിദ്ധാന്തത്തെ ഇവിടെ സുചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

98. തതഃപ്രോവാ ചഭഗവാന് ഭവാന്യാസഹിതോഭവട 

രാമം കമലപത്രാക്ഷം വിമാനസ്ഥോനഭസ്ഥലേ. 

തതഃഅനന്തരം, ഭവാന്യാസഹിതഃ- പാര്വതിയോടു ചേന്നിരിക്കുന്ന, 

ഭഗവാ൯ഭവഃ-ഐശ്വയ്യപരിപൂര്ണനായ ശിവന്, നഭസ്ഥലേംആ 

കാശത്തില്, വിമാനസ്ഥടകവിമാനത്തിലിരിക്കുന്നവനായിട്ടു്, കമല 

പത്രാക്ഷംടതാമരപ്പൂപ്പോലിരിക്കുന്ന അക്ഷികളോടുക്രടിയ, രാമംകരാ 

മനോട്ട്, പ്രോവാചടം പറഞ്ഞു. 

ദേവേന്ദ്രന് സ്തൃതിച്ചുതിന്നു ശേഷം, പാര്വതീദേവിയോടുക്രടിയ 

ഭഗവാന് പരമശിവന് ആകാശത്തില് വിമാനസ്ഥനായിട്ട് താമര 

സാക്ഷനായ ശ്രീരാമനോടു പറഞ്ഞു. 

34. ആഗമിഷ്യാമ്യയോഭധ്യായാം ദ്രഷ്ടും ത്വാം രാജ്യസല്കൃതം 

ഇദാനീംപശ്യപിതരമസ്യ ദേഹസ്യരാഘവ! 

രാജ്യസല്കൃതംടരാജ്യ ത്താല് സല്കരിക്കപ്പെടുന്ന, ത്വാംദ്രഷ്ടടംംഅ 

ങ്ജയെ ദരിപ്പാനായ്യ്കകോണ്ട , അയോദഭ്ധ്യായാംട അയോദ്ധ്യയില്, ആഗ 
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മിഷ്യ്യാമി- ആഗമിക്കുന്നേന്, ഇദാനീം ഇപ്പോഠം, അസ്യദേഹസ്്യ- ഈ 

ദേഹത്തിനെറ, പിതരം-പിതാവിനെ, പശ്യ നോക്കിയാലും. 

അയോദ്ധ്യാനിവാസിക൦ം രാജ്യത്താല് അങ്ങയെ സല്കരിക്കുന്ന 

അവസരത്തില് ഞാനവിടെ വരുന്നുണ്ടു. ഇപ്പോറം അങ്ങയുടെ ഈശ 

രീരത്തിനെറ പിതാവിനെ നോക്കിയാലം. പരമാത്മാവിന്നു ജനനമി 

ല്യാത്തതുകൊണ്ടു് ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചു ബന്ധമാണ് മാതൃപിതു 

ഭാവം. എങ്കിലും അവതാരമൂത്തികളും ആ ഭാവത്തെ ആദരിച്ച് ലോ 

കുത്തില് മാതൃപിതൃഭക്തിയെ നിലനിത്തുന്നതു്” ലോകായുഗ്രഹമായിരി 

ക്കുമെന്നു' ശിവവാക്്യാഭിപ്രായം. 

ഇവിടെ ശിവവാക്യമായി പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മവാക്യമാണെന്ന് 
്രീപാല്ലീകി കാണിക്കുന്ന പല്ം:__ 

“ഏതു ൨ത്വാതുഭംവാക്യം രാഘവസ്യമഹാത്മനഃ 

തതോരാമംശ്രഭംവാക്യം വ്യാജഹാര പിതാമഹജഭ.?? 
“മഹാത്മാവായ രാഘവന് പഞ്ഞ തൂഭവാക്യത്തെ ശ്രവിച്ച 

പിതാമഹന് ബൃഹ്മാവു് -രാമനോട്ട ശുഭമായ വാക്യത്തെ പറഞ്ഞു? 
എന്നു കാണിച്ചശേഷം ബ്രഹ്മവാക്ൃത്തെപ്പുറയുന്നു. 

” ഏഷരാജാവിമാനസ്ഥഃ പിതാദശരഥസ്തവ 
കാകുല്സ്ഥമാനുഷേലോകേ ഗുരുസ്തവമഹായശാഃ 

_ ഇദ്രരലോകംഗതഃ ശ്രീമാംസ്ൃ്വയാപുത്രേണതാരിതഃ 
ം ലക്ട്ണേനസഹഭ്രാത്രാ ത്വമേനമഭിവാദയ.?” 
ഹേ കാകുതസ്ഥ! വിമാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ രാജാവു” അങ്ങയു 

ടെ പിതാവായ ദശരഥനാകുന്നു. പുത്രനായ നിന്തിരുവടിയിദ്ദേഹത്തെ 
പുത്തെന്നു' പേരായ നരകത്തെക്കടത്തിയതിനാല് ശ്രീമാനായ ഈ 
രാജാവു” ഇന്ര്രലോകത്തില് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങുന്ന് ലക്ഷുണനോ 
ടുക്രടെ ഇദ്ദേഹത്തെ വന്ദിച്ചാലും. ഴ 

ട് [൭] ് പാശ്ചാത്യവാല്പീകീ യത്തില് ശിവ വാക്യ മായിട്ടു തന്നെയാണ്" 
കാണുന്നത്. 

89. തതോപശ്യദ്വധിമാനസ്ഥം രാമോദശരഥംപുരഃ 
നനാമശിരസാപാദെൌയ മുദാഭ കത്യഠാ സഹാനുജഃ. 

തതഃ രാമഃംഅനന്തരം രാമന്, വിമാനസ്ഥം ദശരഥം ംവിമാനത്തിചി രിക്കുന്ന ദശര ഥനെ, പുരട അപശ്ൃത് മുന് ഭാഗത്തിത്, കണ്ടു, മുദാ ഭ കര്യം സന്തോഷത്തോടും ഭക്തിയോടുംക്ൂടെ, സഹാനുജഃം, അനൂജ 
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ടം വി 
(ക നോടക്ൂടിയവനായിട്ട്, ശിരസാംശിരസ്സുകൊണ്ട്, പാദൌനനാമ_ 

പാദങ്ങളെ നമിച്ച. 
ട് ത്യ 

ി ശ്രീശിവന് പറഞ്ഞതു കേട്ടു നോക്കിയ രാമന് വിമാനത്തിചിരി 
ക്കുന്ന ദശരഥനെ മു൯ഭാഗത്തില് കണ്ടു. സന്തോഷത്തോടും ഭക്തി 
യോട്ടുംക്രൂടെ രാമലക്ഷ്മണന്മാര് പിതൃ പാദങ്ങളെ ശിരസ്സകൊണ്ടു് നമ ലി സ്ത്രിച്ച. 

30. ആലിംഗ്ൃ മൂഭ്ധ് നവ ഘ്വായ രാമം ദശരഥോബ്ചപീത്' 
താരിതോസ്തി ത്വയാ വത്സ! സംസാരാല് ദുഃഖസാഗരാത് 
ഇത്യുക്ത്വാ പുനരാലിംഗു യയൌ രാമേണ പൂജിതഃ 

ഒശരഥഭടദശരഥന്, രാമംടരാമനെ, ആലിംഗ്യ_ആ ലിംഗനം൭ ലയ്യി 
ടം മുഭ്്നിടമൂദ്ധാവില്, അവഘ്വായ_ ആ ഘാണിച്ചിട്ട് ആഭ്വലിക്ക 
പറഞ്ഞു, വത്സഡ്ടഹേ ബാലക, ത്വയാനിന്നാല്, അഹം ഞാന്, 
ദു$ഖസാഗരാത് സംസാരാത് - ദുഃഖസമുദ്രമായ സംസാര ആഅംല്നിന്നു, 
താരിതഭ അസ്തി - ഗി ഇതി ഉക്ത്വാട ഇപ്ര 
കാരം പറഞ്ഞിട്ട്, പുനഃ ആലിംഗ്യ-പിന്നേയും ആലിംഗനം൭ ചയ്യി 
ടം രാമേണടരാമനാല്, പൂജിതഃ_പൂജിക്ക൭ പ്പെട്ടവനായിട്ടു്', യയെ൭ു 
പ 

ദശരഥരാജാവ്യ” രാമനെ ആലിംഗനംചെയ്യ്' ശിരസ്സില് കുംബി 
“ഹേ വത്സ! മുഃഖസമുദ്രമായ സംസാരത്തില് നിസ് നിക യെന്നെ ക 

രകയററിവിട്ടു"? എന്നുപറഞ്ഞ് പിന്നെയും ആ.ലിംഗനംചെയ്തു. രാമന് 
വീണ്ടും നമസ്തൂരിച്ച. രാജാവു പോക്യുംചെയ. 

ഈ ഘട്ട ത്തില് രാമന് പിതാവിനോട്ട്* കൈകേയിയേയും ഭര 
തനേജും ഉദ്ദേശിച്ചു” ചെയ്യുന്നതായ ഒരു പ്രാത്ഥന വാല്യീകീയ ത്തില് 
കാനുന്നുണ്ട് :__ 

ഒ്ഇദമിച്ഛ 0മൃൃഹംത്വേകം ദഭവല്പ്രിത്യാഹിതംവരം 

കുരുപ്രസാദംധമ്മന്ഞ! കൈകേയ്പ്യാഭരതസ്യച 

സപുത്രാംത്വാം ത്ൃജാമീതിയമുകതാ കൈകയീത്വയാ 
സശാപഭകൈകയിംഘോരഃ സപുത്രാംനസ് പുശേല്പ്രഭോ!”” 

അങ്ങയുടെ പ്രിതിയെന്നിലുണ്ടായിട്ടു് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഹിതമാ 
യ ഒരു വരം എനിക്കു തരേണമെന്നു ഞാനപേക്ഷിക്കുന്നു. “പുതുനോ 

ടെ നിന്നെ ഞാനുപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അങ്ങുന്ന് കൈകേയിമയെ ശ 
പിച്ചിട്ടണ്ടെല്ലൊ. ഘോരമായ ആ ശാപം കൈകേയിയേയും ഭരത 

നേയും ബാധിക്കാതിരിക്കേണം?? എന്നാണ് രാമന് പ്രാത്വിക്കുന്നത് . 
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ഇത്തില്നിന്നു ത്രീരാമന്ന്' കൈകേയിലും ഭരതനിലുമുള്ള ഭക്തിസ്നേഹ 

ബഹുമാനങ്ങളെ കവി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 

അപ്പോം, ത്രഥേത്ച്യേവം പിതാപുത്രം 

രാമം ദശരഥോബ്ബവീത്? 

അങ്ങിനെയാകടെ, ആ വരം ഞാന് തന്നിരിക്കുന്നു?” എന്നു പി 

താവായ ദശരഥന് രാമനോടു പറഞ്ഞു. 

97. രാമോപി ദേവരാജം തം ദുഷ്ടാ പ്രാഹ കൃതാംജലിം 
ട ടു 

മല്കതേനിഹതാന് സംഖ്യേ വാനരാന് പതിതാന് ഭവി 

ജീവയാശ്ര സുധാവൃഷ്ട്യാ സഹസ്ധാക്ഷ! മമാജ്ഞയാ 

കൃതാംജലിം- അഞ്ജലിചെയ്യു നില്ല്യന്ന, തം ദേവരാജം-ആ ദേവരാജാ 

വിനെ, ദൂ്പാടദരിച്ചിട്ട് , രാമഭ അപി-രാമനും, പ്രാഹംപറഞ്ഞു, 

സംഖ്യേടയുദ്ധത്തില്, മല്കൃതേട എന്െറ കാരണമായിട്ടു് , നിഹ 

താന് നിഹനിക്കപ്പെട്ടവരും, ഭവി പതിതാ൯ട ഭൂമിയില് പതിച്ചിരി 

ക്കുന്നവരുമായ, വാനരാന് വാനരന്മാരെ, സഹസ്സാക്ഷ്ടഹേ സഹ 

സ്രം അക്ഷികളോടുക്രടിയോവേ! മമആഴ്ഞയാ-എനെറ ആജതെപ്ര 

കാരം, സുധാവൃഷ്ണ വ അമൃുതവഷംകൊണ്ട്, ആത്ുജീവയകവേഗം ജീ 

വിപ്പിച്ചാലും. 

ശ്രീരാമനെറ മുമ്പില് ശിരസ്സില് കൈകഠാവെച്ചു തൊഴുതുനില്ല 
ന്ന ദേവേന്ദ്രനോട്ട് ശ്രീരാമന് പറഞ്ഞു. “ഹേ സഹസ്രാക്ഷ! എനി 
ക്കുവേണ്ടി യുഭ്യാത്തിലേപ്പെട്ട് ശത്രുക്കകാല് സംഹരിക്കപ്പെട്ട് ഭൂമിയില് 
വിണുകിടക്കുന്ന വാനരന്മാരെ എനെറ കല്പനപ്രകാരം അമൃതവഷം 
ചെയ വേഗം ജീവിപ്പിച്ചാലും.? 

തു ൨ ഘ 

്ി 8. തഥേത്യമൃതവൃഷ്ട്യാതാന് ജീവയാമാസവാനരാന് 
യേയേമൃതാമുധേപൃ൪വം തേതേസുപ്പലോത്ഥിതാഇവ 
നോത്ഥിതാരാക്ഷസാസ്തൃത്ര പീയൂഷ സ്സുശനാദപി. 

തഥാ ഇതി-അപ്പകാരമെന്നു പറഞ്ഞിട്ട്, അമൃതവൃഷ്ണപ്യാം അമൃതവൃഷ്ി 
[ഭി ം . കൊണ്ടു , താന് വാനരാ൯ ആ വാനരന്മാരെ, ജീവയാമാസംജീപിപി ലം 

൮൨ 
ചു. പുരവംടമുമ്പു , മുധേടയുദ്ധത്തില്, യേയേ മൃതാഭയാതൊരു 
ത്ത൪ യ രു. യാതൊരുത്തര് മരിച്ചുവോ, തേ തേടആ അവർ, സുപ്ലോത്ഥി 

ര] താഃ ഇവട ഉറങ്ങിയെഴനീററവരെന്നപോലെ, തത്ര രാക്ഷസാഃ- അവി 
ടെയുക്കു രാക്ഷസന്മാര്, പിയൂഷസ്സുശനാത് അപിംഅമൃതസ്സറശനം 
കൊണ്ടും, ന ഉത്ഥിതാഃ_ ഉത്ഥാനം ചെയ്യില്ല. 
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അങ്ങിനെ ചെയ്യാമെന്നു പറഞ്ഞു ദേവേന്ദ്രന് അമൃതവഷത്താല് 

യുദ്ധത്തില്, മുന്പേ, മരിച്ചുവീണ എല്ലാ വാനരന്മാരെയും ജീവിപ്പിച്ചു. 
ഉറങ്ങിയുണന്ാവരെന്നപോമ ലെ അവരെല്ലാവരും എ€നീറ൨. ര്റ 
ആ യുദ്ധഭൂമിയില് ത്തന്നെ മരിച്ചുകിടക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാര് അമൃതസ്സുശ 
നംകൊണ്ടും എഴനീററില്ല. 

ദേവേന്ദ്രന്െറ അമൃതവഷാദിയല്ല, ഈശ്വരന്െറ സത്ുല്പമാണ്, 
വാനരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന്ന് പ്രധാനകാരണമെന്നാണ്” കവിയുടെ 
അഭിപ്രായം. ദേവേന്ദ്രനോട്ട” ശ്രീരാമന് രണ്ടു വരം ചോദിച്ചതായിട്ടു് 
പാ കാണുന്നുണ്ട് . 

മേമഹേതോടപരാക്രാന്താ യേഗതായമസാദനം 

തേസര്വേജിപിതംപ്രാപയ സമുത്തിഷ്ഠന്തുവാനരാഃ 

മല്കൃതേനിഹതാഃ ശുരാഃ മല്പ്രിയേസതതം സ്ഥിതാഃ. 

തവപ്രസാദാല്ജീവന്തു വരമേതമഹംവൃണേ 

അകാലേചാപിപുഷ്യാണി മുലാനിചഫലാനിച 
നല്ശ്ചവിമലാസ്മത്ര തിഷ്ടേയുയയത്രവാനരാഃ.?” 

“എനിക്കുവേണ്ടി പരാക്രമത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് മരിച്ച എല്ലാ 

വാനരന്മാരും ജീ വിച്ചെഴനീല്ലട്ടെ. എനിക്കുവേണ്ടി മരിച്ച അവര് എ 

പ്പോഴും എന്െറ പ്രിയത്തെ ആലരിച്ചവരാകുന്നു. അതുകൊണ്ടവര് 

അങ്ങയുടെ പ്രസാദത്താല് ജീവിക്കട്ടെ. ഇതാണു് ഞാനാവശ്യപ്പെടുന്ന 

ഒരു വരം. വാനരന്മാർ എവിടെ വസിക്കുന്നുവോ ആ സ്ഥലത്തില് 

അകാലത്തിലും വൃക്ഷലതാദികളില് പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും കിഴങ്ങുക 

ഉം ഉണ്ടാവാന് അനുഗ്രഹിക്കേണം. ഇതാണ് ഞാനാവശ്യപ്പെടുന്ന ര 

ണ്ടാമത്തേ വരം. 

ഇങ്ങിനെയപേക്ഷിച്ച രാമനോട്, 

“സമുത്ഥാസ്യന്തിഹരയ$€ സപ്ലാനിദ്രാക്ഷയേയഥാ 

ഗോലാംഗുലാസ്ൂഥര്ക്ഷാശ്ച വാനരാഃ സഹയൂഥപ്ൈപൈടഃ 

അകാലേപുഷ്യവന്തശ്ച ഫലവന്തശ്ച പാദപാട 

ഭവിഷ്യന്തിമഹേഷ്വാസ! നല്ലശ്ചസലിലൈയ്യതാഃ.” 

ുറങ്ങിയപര് നിദ്രാവസാനത്തിലെന്നപോലെ ഗോലാംശൂല 

ന്മാ൪, ജൂക്ഷന്മാര്, മുതലായ വാനരന്മാർ അവരുടെ സംഘനാഥകന്മാ 

രോട്ടക്രടെ എഴനീില്ലും. വൃക്ഷങ്ങളില് ന പുന 

ലാദികളും, നദികളില് ജലവും ഉണ്ടായ്ക്കുരും എന്നു ദേവേന്ദ്രന് പറ 

ഞ്ഞെതായിട്ടും കാണുന്നു. 
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89. വിഭീഷണസ്തസാഷ്ഠാംഗം പ്രണിപത്യാബ്രവീദ്വചട 

ദേവ! മാമയഗൃഹ് ണീഷ്വ യദിതേമയ്യനുഗ്രഹടഃ 

[൭ 20. മംഗലസ്താനമല്ൃത്വം കുരു സിതാസമന്വിത$ 
, 

അലംകൃതൃസഹദ്രാത്രാ ശ്വോഗമിഷ്യാമഹേവയം 

വിഭീഷണ തു-വിഭീഷണനാകട്ടെ, സാഷ്ടാംഗം പ്രണിപത്യം-ദണ്ഡന 
റ റിത് ി ചറ൭ ദേവ്ട € അബ്ൂവീത് വ ചസ്ധസിനെ പറഞ്ഞു, മസ്ത്രാരം ചെയ്യിട്ട് , വച ് റു ല് 

പ്രഭോ! മയി. എന്നില്, തേംനിന്തിരുവടിക്ക്, അനുഗ്രഹഃ യദിടഅ 
ടി] നുഗ്രഹമണ്ടെങകില്, മാം എന്നെ, അയുധൃഹ്ണീഷ്വം-അനുഗ്രഹിച്ചാ 

ലും, ത്വംടനിന്തിരുവടി, അല്യ സീതാസമന്പിതഃടഇപ്പ്പോഴം സീതാ 

സഹിതനായിട്ടു, മംഗലസ്താനം കുരുട മംഗലസ്താനം ചെയ്യാലും, അ 

ലംകൃത്യ-അലങ്കരിച്ചിട്ട്', ഭ്രാത്രാസഹം ഭാതാവിനോടുക്രടെ, ശ്വഃ_നാ 

മെ, വയംഗമിഷ്പാമഹേംനമ്മഠംക്കു പോകാം. 

ശ്രീരാമന് അയോദ്ധ്യയിലേക്കു പോവാന് ഭാവിക്കുന്നതു കണ്ട 
വിഭിഷണനാകട്ടം ശ്രീരാമനെ സാഷ്ാംഗം നമസ്തരിച്ചശേഷം ഇ 
ങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:__“ഹേ പ്രഭോ! നിന്തിരുവടിക്കു” എന്നില് സ്്റേഹമു 
ക പക്ഷം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും. സീതാദേവിയോട്ടകൂടെ ഇ 
പ്പോഠംത്തന്നെ അങ്ങുന്ന് മംഗമസ്സാനം കഴിച്ചാലും. സീതാദേവിയോ 
ട്ടം ലക്ഷ്ൂണനോടുംക്രടെചേന്ന്' അലങ്കാരോദികളെ ധരിച്ചുശേഷം നാ 
മെ നമ്മറംക്ഷ' അയോദ്ധൃയയിലേക്കു പോകാം? 

മംഗലസ്ലാനത്തിന്െറ സസമ്പ്വദായത്തെ ശ്രീവാല്ലീകി വിപരിച്ചി 
ക്കുന്നു:__ 

“തോം രാത്രിമുഷിതം രാമം സുഖാസീനമരിംദമം 
അബ്ദവീല് പ്രാംജലിര്വാക്യം വാക്യജ്ഞഃ സവിഭീഷണഃ 
സ്ത്രാനാനിചാംഗരാഗാംശ്ച മാല്യ്യാനി വിപിധാനിച 
ചന്ദനാനിച മുഖ്യാനിവാസാംസ്യാഭരണാനി ച 
അലങ്കാരവിധൌയുക്താ സ്താന്യാദായവരസ്തരിയഃ 
ഉ പസ്ഥിതാസ്തവാം വിധിനാ സ്ലാപയിഷ്യയന്തി രാഘവ!?? 

“ശരൂവധം കഴിഞ്ഞശേഷം ആ രാത്രിയില് സഖമാ റങ്ങിയെ ൭) ത്ര സു ഡുറങ്ങയെ ഹ്യ റ: ഴനിററിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമസന്നിധിയില് ചെന്ന്: ശിരസ്സില് കൈകളെ രൂ പ്പിത്തൊഴുത ആ വിഭീഷണന് പറഞ്ഞു: “ഹേ രഘുപതേ! സ്താനം 
0] ചെയ്താനുള്ള ജലങ്ങം, കുറിക്രുട്ടകഠം, ബഹുവിധ മാലക 0൦, ബഹവി ധ ച്ച ന്ദനങ്ങംം, ഉല്കൃഷ്ണവസ്രുങ്ങറം, ആഭരണങ്ങം ഇവയെല്ലാം തെ 



1900 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഡയുഭ്ധകാണ്ഡം 

യ്യാറാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉത്തമസ്തീകഠം അങ്ങയെ സ്താനം കഴി 
പ്പിപ്പാന് കാത്തു സമീപത്തു നില്ലുന്നു. ല്കരേവിധിഡില് സമത്ഥ 
കമായ ഇവര് അങ്ങയെ സ്കാനം ലിച്ച; വേണ്ടുംവിധം അലങ്കാര 
ങ്ങളെ ചാത്തും? 

41. വിഭീഷണ വചഭശ്രത്വാ പ്രത്യുവാച രഘൃത്തമഃ 
സുകുമാരോതിഭക്തോമേ ഭരതോമാമവേക്ഷതേ 

48. ജടാവല്ലലധാരീസശബ്ദുബ്ദഹ്മസമാഹിതട 
കഥം തേന വിനാസ്തറാനമലങ്കാരാദികം മമ. 

വിഭീഷണിചച്നിദ്ിി വചസ്സിനെ, ശ്രത്വാ- _ത്രവിച്ചിട്ട്, 
രഘൃത്തമഃടരഘുത്രേഷ്ഠന്, പ്രത്യവാലട മിലി പറഞ്ഞു, സുകുമാര 
നോര് ന്ദരനും, മേ അതിഭക്തഃ-എനെറ പേരില് പരമപ്രപേമയു 
കുതനുമായ, ഭരത. ഭരതന്, മാം -എന്നെ, അവേക്ഷതേട കാത്തിരിക്കു 
ന്നു, പാള സഃടജടാവച്ല്ലങ്ങളെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അവന്, 
ശബ്ദബ്ൂഹ്മസമാഹിതഃ-ശബ്ബബ്രഷ്മത്തില് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചുവനാ 
കുന്നു, തേന വിനാംഅവനോടുക്രടാതെ, മ മമംഎനിക്ക്, സ്ലാനംടകു 
ഒളിയും, അലങ്കാരാദികം- അലങ്കാരം മുതലായതും, ടം 

വിഭീഷണനെറ വാക്കുകേട്ട രാമചന്ദ്രന് മ൨പടി പറഞ്ഞു: 
“അത്യന്തം കോമളനും, എന്നിലെത്രയും പരിശുഭധമായ പ്രേമത്തോട്ട 
ക്രടിയവനുമായ ഭരതന് എന്െറ യാത്രയെ പ്രതീക്ഷിച്ചയോദധ്യയിലി 
രിക്കുന്നു. എന്െറ ചേര്പാടുനിമിത്തം ജടാവല്ലൃലങ്ങളെ ധരിച്ച് പ്ര 

ണവത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണുവനവിടെ വസിക്കുന്നത്. അവനോട്ട 

ക്രടാതെ ഞാന് മംഗളസ്സാനം കഴിച്ച് വസ്താലങ്കാരാദികകെ സ്വീക 

രിക്കുന്നത് യുക്തമല്ല. 

49. അത സൃഗ്രിവമുഖ്യാംസ്തവം പൂജയാശു വിശേഷതഃ 

പൂജിതേഷു കപിന്ദ്രേഷു പൂജികതാഹം ന സംശയഃ 

അതഃ അതുകൊണ്ട്, സുഗ്രീവമുഖ്യാന് _ സുഗ്രീവമുഖ്യന്മാരെ, വിശേ 

ഷത_വിശേഷമായിട്ടു , ആശ്ര പുജയടവേഗം പൂഴിച്ചാലം, കപീ 

ദ്രരേഷകപിത്രേഷ്ഠന്മാ൪, പൂജിതേഷുംപൂജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും വിഷയ 

ത്തില്, അഹംടഞാന്, പൂജിതദടപുജിക്കപ്പെട്ടവനായിം, ന സംശയഃ 

സംശയമില്ല. 

അതിനാല് ഹേ വിഭീഷണ! നീ സുഗ്ഗീവന് മുതലായ വാനര 

ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ കാലേതാമസം വരുത്താതെ, വിശേഷമായി സല്കരിച്ചു 
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മകാറംക. വാനരത്രേഷ്ഠന്മാരെ പൂജിച്ചാല് എന്നെ പജിച്ചുവെന്നു' 

സംശയം ശ്രടാതെ കരുതിക്കൊംക. 

മേല്ഭക്തപൃജാഭ്യധികാ?? “എന്െറ ഭകതന്മാരില് ചെയ്യുന്ന സല് 

കാരം, എനിക്കു ചെയുന്ന സല്കാരത്തെക്കാഠം അധികം എന്നെ സ 

ന്തോഷിപ്പിക്കും? എന്ന് ശ്രീമഹാഭാഗവതത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാന് 

ഉഭ്ധവരോടും പറത്തൊിരിക്കുന്നു. 

44. ഇതക്തോരാഘവേണാശു സ്വര്ണരത്ഥാംബരാണിച 

വവഷരാക്ഷസത്രേഷ്ലോ യഥാകാമം യഥാരുചി. 

രാഘവേണടരാഘവനാല്, ഇതിഉ കുതഃ ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട, രാ 
ക്ഷസമ്രേഷ്ഠടരാക്ഷസത്രേഷ്ഠന്, ആത്രുടവേഗത്തില്, യഥാകാമം. 
കാമത്തിന്നു തക്കവണ്ണുവും, യഥാരു ചിടരു ലിക്കു തക്കവണ്ണവും, സ്വ 
൪ണരത്നാംബരാണിസ്വര്ണങ്ങം, രത്ഥങ്ങറം, വസ്ധൂങ്ങഥം ഇവയെ, 
വവഷചടവഷിക്കയും ചെയ്യു. 

ഇപ്രകാരം ത്രീരാമനരുളിച്ചെയുതു കേട്ട വിഭീഷണന് വേഗ 
ത്തില് വാനരാധിപന്മാരില് ഓരോരുത്തക്കം ഇഷ്ടമായ, സ്വര്ണം, ര 
തനം, പട്ടുവസ്ത്രം മുതലായവയെ, നല്കി സന്ത, പ്ലന്മാരാക്കി. 

രയ യ 29. തതസ്താന്പൂജിതാന്ദൂഷ്ട്വാ രാമോരതൈശ്ചയൂഥപാന് 
ഭരഭിനന്ദ്യയഥാന്യായം വിസസര്ജഹഫരീശ്വരാന് 

തത അനന്തരം, രത്തൈഃചടരത്തങ്ങളാലും, പൂജിതാന്ടപൂജിക്കപ്പെ $ 
൨) യ ലം ടിരിക്കുന്ന, താന്യൂഥപാന്.ആ സംഘപാലകന്മാരെ, ദുഷ്ട്വാട കണ്ടി 

ഠം ച ട യ്യ ട്ട 4 രാമഃകരാമസ, ഹരീശ്വരാന്ടവാനരത്രേഷ്ഠന്മാരെ, പഥാന്യായംഅ 

[യ 
റ ടി റ ം 

ഭിനന്ദ്യ-ന്യായാനുസരണം അഭിനന്ദി ചിട്ട ളി വ സസര്ജംപറഞ്ഞെ 

യച്ച. ളം! 

വസ്തൂരാഭരണരത്ഥങ്ങളാല് സല്കരിക്കപ്പെട്ട സംഘപാലകന്മാരാ 
യ വാനരേന്ദ്രന്മാരെക്കണ്ടു സന്തോഷിച്ച രാമന് ഓരോരുത്തരോടും പ 
റയേണ്ട വാക്കുകഠം പറഞ്ഞു”, അവരില് തനിക്കുള്ള സന്തോഷത്തെ 
പ്രദഗിപ്പിച്ചുശേഷം സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പോവാന് സമ്മതം കൊ 
൭൫൬. 

ളു 
രാമന് വാനരന്മാരെ പറഞ്ഞ വന്ന ശ്ര റര്തയച്ചുവെന്നു' ശ്രീവാല്ലീകി പഠയു 

ഴ% ി ലി തതസ്താനു വാണരാ൯ ദൂഷ്യ്വാ യനരതൈശ്ച പൂജിതാന് 
ആരുരോഹ തദാരാമസ്ലദവിമാനം മനോജവം? 



1909 അഭദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

“ധനരത്നാദികഠം കൊടുത്തു” വിഭീഷണനാല് സല്ലൃരിക്കപ്പെട്ട 
ആ വാനരന്മാരെ കണ്ടിട്ട” രാമന് മനോവേഗത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്ന 
ആ വിമാനത്തില് കയറി” എന്നു മാത്രമേ വാല്ലികി പറത്തിട്ടുള്ള. 
അഥവാ രാമന് പോവാന് സമ്മതം നല് കിട്ടുണ്ടെങ്കില്ത്തന്നെ വാന 
രന്മാർ പോകാതെ അവിടെതന്നെ നിന്നിരുന്നുവെന്നു കരുതേണ്ടതായി 
രിക്കുന്നു. വാനരന്മാരോട്ട്” രാമന് സംഭാഷണംചെയ്യതായിട്ടു ഇനിയും 
കാണും. അതിനാല് രാമനന്െറ യാത്ര കാണ്മാനോ, അയോഭ്ധ്യയിലേ 
ക്ടതന്നെ ഒരുമിച്ചുപോവാനോ ഉ തുമ താല്പയ്യത്താല് വാനരന്മാരവി 

ടെത്തന്നെ നിന്നിരുന്നുവെന്നു ധരിക്കുന്നതായിരിക്കും സമുചിതം. 

46. പിഭീഷണസമാനീതം പുഷ്മകം സൂയ്യവര്ചസം 

ആരുരോഹ തതോരാമസ്പദ്വിമാനമനുത്തമം. 

തതഃ അനന്തരം, വിഭിഷണസമാനീതംടവിഭീഷണനാല് സമാനയി 

ക്കപ്പെട്ടതും, സൂയ്യവര്ചസംസൂയ്യനെപ്പ്യോലെ കാന്തിയുള്ളതും, പുഷ് 

കംപുഷ്യകമെന്നു പേരുക്കതുമായ, അനുത്തമം തത് വിമാനം-അ 

ത്യുത്തമമായആ വിമാനത്തെ, രാമഭകരാമ൯, ആരുരോഹം ആരോഹ 

ണംചെയ്യൂ. 

വാനരന്മാരെ സല്കരിച്ചുശേഷം അത്യൂല്കൃഷ്ണവും സുയ്യനെപ്പോ 

ലെ ശോഭയുളുളതുമായ പുഷ്യകവിമാനത്തെ സമീപത്തു കൊണ്ടുവന്നു. 

രാമനതില് കയറി. 

47. അങ്കേനിധായവൈദേഹീം ലജ്ജമാനാംയശസ്വിനീിം 

ലക്ഷ്ണേനസഹറഭ്രാത്രാ വിക്രാന്തേനധനുഷ്ടതാ. 

ലജ്ജമാനാം_ ലജ്ജിക്കുന്നവളും, യശസ്വിനീം-സല്കിത്തിയുള്ളവളുമാ 

യം വൈദേഹീിം-സീതയെ, അങ്കേനിധായ- അങ്കത്തില് നിധാനംചെ 

യിട്ട്, ധനുഷ്ടതാടധനുസ്സ്സോടു ക്രടിയവനും, വിക്രാന്തേനം പരാക്രമശാ 
ത്യ? 

ലിഷുമായ, ഭ്രാത്രാസഹം-ട്രാതാവിനോടുക്രടെ. 

ബഹുജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ, ഭത്തൃ സമീപത്തിലിരിക്കുന്നതില് 

ലജജയോടുക്രടിയും, മനഃ സ്ഥൈയ്യം, ഭത്തൃ പ്രേമം, പാതിവ്രത്യം, എ 
1 

നിപ നിമിത്തം, സല്കീത്തിയെ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നവളുമായ സീത 
യ 

ഴ് രി ടെ 

യെ ശ്രീരാമന് മടിയിലിരുത്തി. ശ്രേഷ്ണമായ വില്ല്' കയ്യില് ധരിച്ചിരി 

ഒന്ന പരാക്രമശാലിയായ ലക്ഷ്മണനും രാമനോടുക്രടെ വിമാനത്തില് 

കയറിയിരുന്നു. 

48. അബ്ബവീച്ചവിമാനസ്ഥഃ ശ്രീരാമ സര്വവാനരാ൯ 

സഗ്രിവംഹരിരാജംച അംഗദംച വിഭീഷണം. 



പതിമൂന്നാം സഗ്ഗം 109 

[മി ി 

വിമാനസ്ഥഃവിമാനത്തിലിരിക്കുന്ന, ശ്രീരാമഃ ശ്രീരാമന്, സര്വവാ 

നരാന് - സര്വന്മാരായ വാനരന്മാരോട്ടം, ഹരിരാജം സുഗ്രിവം ചം-ഹ 

രികളുടെ രാജാവായ സുഗ്രീവനോടും, അംഗദംചടഅംഗദനോടും, വി 
! ൭ 

ഭിഷണം- പിഭിഷണനോട്ടം, അബ്ദവീത് ചടപറകയും ചെയ്തു. 

വിമാനത്തില് കയറിയിരുന്ന ശ്രീരാമ൯ സകല വാനരന്മാരോ 

ടം. വാനരരാജാവായ സുഗ്രിവനോടും, യുവരാജാവായ അംഗദനോ 

ടം വിഭിഷണനോട്ടം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 

40. മിതുരകായ്യംകൃതംസര്വം ഭവത്ഭിട സഹവാനരൈഃ 

അനുജ്ഞാതാമയാസരവേ യഥേഷ്ടംഗന്തുമഹഥ. 

വാനരൈഃ സഹട വാനരന്മാരോടുക്രടെ, ഭവത്ഭിഃ ഭവാന്മാരാല്, മിത്ര 

കായ്യയം സര്വംകൃതം-ബന്ധുകൃത്യം നിശ്ശേഷം ചെയ്യപ്പെട്ട, സര്വേക 

സരവന്മാരും, മയാട എന്നാല്, അനുഓഞാതാട-അനുജ്ഞനല്കപ്പെ 
പ ] ട്ടീവരായി, യഥേഷ്ടംട ഇഷ്ടാനുസരണം, ഗന്തുംംഗമിപ്പാന്, അപഥ 

നിങ്ങഠഥം അര്ഹന്മാരാകുന്നു. 

“വാനരന്മാരോടുക്ൂടി നിങ്ങറം, ബന്ധുകൃത്യത്തെ മുഴുവനും നിര് 
വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാന് നിങ്ങഠംക്കനുവാദം തന്നിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമുമു 
സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പോവാന് വിരോധമില്ല.” 

90. സുഗ്രിപ്! പ്രതിയാഫ്യാശ്ു കിഷ്ടിസ്ധാം സര്വസൈനികൈഃ 
സ്വരാജ്യേവസലങ്കായാം മമഭക്തോവിഭീഷണ! 

[ടി സൃഗ്രിവ!- അല്ലെയോ സുഗ്രീവ! സര്വസൈനികൈദ_സകലസേനാ 

ധിപന്മാരോടുക്രടെ, കിഷ്ഠ്രിന്ധാംടകിഷ്ഠിസ്ധയെ, ആതുപ്രതിയാഹിം- 
വേഗം പ്രതിയാനം ചെയ്യാലും, വിഭീഷണ!-അല്ലെേയോ വിഭീഷണ! 
മമ ഭക്തഃ ത്വം -എനെറ ഭക്തനായ നീ, സ്വരാജ്യ ലങ്കായാംവസച 
സ്വരാജ്യമായ ലങ്കയില് വസിച്ചാലും. 

ഹേ സുഗ്രീവ! സേനാപതികളോടുക്രടെ വേഗം കിഷ്ഠട്രിന്ധയി 
ലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയികൊറംക. ഹേ വിഭീഷണ! എന്നില് പരമപ്രേമ 
ത്തോടു കൂടിയ ന്! സ്വരാജ്യമായ ലങ്കയില് വസ് ച്ചുകൊഠംക.? 

൭1. നത്വാംധഷയിതുംശക്താഃ സേന്ദ്രാഅപിദിവൌകസട 
അയോദഭ്ല്യാംഗന്തുമിച്ഛുാമി രാജധാനീംപിതുര്മമ. 

ബേയ്രാഃ-ഇന്ദ്രനോടുക്രടിയ, ദിവൌകസഃ അപിട ദേവന്മാരും, ത്വാം 
ധഷയിതുംക നിന്നെ അതിക്രമിപ്പാന്, ന ശക്താഃടശകതന്മാരല്ല, മമ എനെറ, പിതുഃ രാജധാനീംട പിതാവിന്റെ രാജധാനിയായ, അയോ ദ്ധ്യാംട- അയോധ്യ ] 
0) യെ, ഗന്തും ഇച്ഛ്രാമിഗമിപ്പന് ഇക്ക്ലിക്കുന്നു. 



1904 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

“പൂ൪ര്വവിരോധത്താല് ദേവന്മാരെന്നെയുപദ്രവിക്കും. ഞാനെ 
ങ്ങിനെയിവിടെയിരിക്കും? എന്ന ശങ്ക നിണക്കു വേണ്ട. ഏഎനെറ ഭ 
ക്തനായ നിന്നെ ഇന്ദ്രനോടുക്രടിയ ദേവന്മാര്പോല്ും അതിക്രമി 
പ്യാ൯ ശക്തന്മാരല്ല. ഏനെറ പിതാവിന്െറ രാജധാനിയായ അയോ 
ദ്്യയിലേക്കു പോവാന് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. 

52, ഏവമുക്താസ്ത്രരാമേണ വാനരാസ്നേ മഹാബലാട 

ഉയചുഭ പ്രാംജലയഃ സര്വേ രാക്ഷസശ്ച വിഭീഷണ. 

രാമേണടരാമനാല്, ഏവം ഉ ക്താഃടഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട, മഹാ 

ബലാഃ തേ വാനരാഃടമഹാബലവാന്മാരായ വാനരന്മാരും, രാക്ഷസഃ 

വിഭീഷണ പടരാക്ഷസനായ വിഭീഷണനും, സര്വേംസര്വന്മാരും, 

പ്രാം ജലയംഅംജലിയോടു ശ്രൂടിയവരായിട്ടു', ഉ രചുഃ-പറഞ്ഞു. 

രാമനിപ്രകാരം പറത്ഞെപ്പോറം, മഹാബലവാന്മാരായ ആ വാ 

നരന്മാരും, രാക്ഷസനായ വിഭീഷണനും, എല്ലാ പേരും, കൈക്രപ്പി 
ത്തൊഴതുകൊണ്ടു പഠഞ്ഞു. 

9 ല് നി ] 58. അയോധ്യാംഗന്തു മിച്ഛുാമസ്ത്വയാസഹരഘൃത്തമ! 

ദൃഷ്്വാത്വാമഭിഷിക്തംതൂ കൌമല്യയാമഭിപാല്യച 

54. പശ്ചാല് വൃണീമഹേരാജ്യമനുമ്ഞാംദേഹിനഃ പ്രഭോ! 

രഘ്ൃത്തമ!ടരഘുത്രേഷ്ഠ! ത്വയാസഹചനിന്തിരുവടിയോടുക്രടെ, അ 

യോധ്യ്യാംഗന്തും-അയോധ്യയെ ഗമിപ്പാ൯,, ഇച്ചാമഭടഞങ്ങളിച്കിക്കു 

ന്നും ത്വാംതുംഅങ്ങയെയാകട്ടെ, അഭിഷിക്തം ദൃഷ്ട്വാ അഭഷേകം 

ചെയ്യപ്പെട്ടവനായി കണ്ടിട്ടും, കൌസല്യാം -കൌസല്യയെ, അഭിവാ 

ല്ൃചംനമസ്തൃരിച്ചിട്ടം, പശ്ചാത് അനന്തരം, രാജ്യം വൃണിമഹേടരാ 

ജ്യത്തെ പ്രാപിച്ചുകൊക്കാം, പ്രഭോ! പ്രഭവായുള്ജ്രോലേ! നഃ അനു 

ഇഞാം ദേഹി ഞങ്ങക്ക്” അനുമ്ഞയെ ദാനം ചെയ്യാലും. 

ഹേ രഘുനാഥ! നിന്തിരുവടിയോടുക്രടെ ഞങ്ങറം അയോധ്ുൃക്കു' 

വരുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങറഥം ഏററവും ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങ 

യുടെ അഭിഷേകത്തെ കാണുകയും അങ്ങയുടെ മാതാവായ കൌസ 

ല്യാദേവിയെ നമസ്ൃരിക്കുകയും ചെയ്യശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്വ 

സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു വന്നുകൊള്ളാം. ഹേ പ്രഭോ! നിന്തിരുവടി ഞെങ്ങറം 1] 

ക്കനുവാദം നല്കേണമേ. 
[8 

9. രാമസ്തഥേതിസുഗ്രിവ! വാനരൈട സവിഭിഷണ 

പുഷ്ടകം സഹന്തമാംശ്വ ശി്രുമാരോഹ സാംപ്രതം. 
൮. 
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ല്ല രാമന് ഗ്രീവ!ഹേ സുഗ്രിവ! തഥാ ഇതി അപ്രകാരമെന്നു , രാമഃ-രാമനു, സുഗ്രിവ'ട സു 
്ി 

സപിഭീഷണടട വിഭീഷണനോടുക്രടിയും, സഹത്തമാന് ചംഹനുമാ 

നോടുടശ്ൂൂടിയും, വാനരൈഃടവാനരന്മാരോടുക്രടെയും, സാംപ്രതം ശീ 

ഘ്വം-ഇപ്പ്പോഠം വേഗം, പു്ട്ടകം ആരോഹംപുഷ്കത്തെ ആരോഹ 

ണം ചെയ്യാല്ം. 
ലി നി യ 

പ്രാത്ഥനയെ സമ്മതിച്ച രാമന് “ഹേ സഗ്രീവ! പിഭീഷണന്൯ 

ഹനുമാന്, മറ൨ വാനരന്മാ൪, ഇവരോടു ക്രടെ ഇപ്പോഠം വേഗം പഷ 

കത്തില് കയറിയാലും? എന്നു പഠഞ്ഞു. രാമന് പരമാനന്ദത്തോടു 

കരടി നല്കിയ ആ അനുമതിയെകുഠിച്ച്' ശ്രീവാല്വീകി:__ 

്രിയാല്പ്രിയതരംലബ്ലം മയായദിഗമിഷ്യഥ 

സര്വൈദ്വത്തിട സഹിതഃ പ്രീതിം ലപ്ലേ ച പുരീംഗതഭ? 

“എന്നോടുക്രടെ നിങ്ങറം വരുന്നതായാല് പ്രിയത്തില് വെച്ചും 

അതിപ്രിയം എനിക്കു ലഭിച്ച. പ്രിയവസ്തുവായ സീതയെ ലഭിച്ചതി 

നേക്കാറം അതിപ്പിയം നിങ്ങളുടെ സഹഗമനത്താലെറിക്കുണ്ട്” എ 

ന്നാശയം. നിങ്ങളെല്ലാവരോടുംക്രടെ പുരിയെ പ്രാപിക്കുന്നതായാല് 

നിക്കു പരമസന്തോഷമണ്ടാകും?? ഇങ്ങിനെ രാമനന്െറ ആശയത്തെ നി ഇ ര) 

വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

26. തതസ്തുപുഷ്ടകംദിവ്യം സഗ്രീവഃ സഹസേനയാ 
വിഭീഷണതശ്ച സാമാത്യ€ സര്വേ ലാരുരുഹുര്ദൂതം. 

തതദം- അനന്തരം, ഭതംടവേഗത്തില്, സേനയാസഹടസേനയോട്ുടക്ര 

ടെ, സഗ്രിവഃംസുഗ്ഗീവനും, സാമാത്യഃ-അമാത്യൃന്മാരോടുടക്രടിയ, വിഭീ 

ഷണ ചംവിഭീഷണനും, സര്വേചംസര്വന്മാരും, ദിവ്യം പുഷ്ുകം- 
ദിവ്യമായ പുഷ്യകത്തെ, ആരുരുഹുഃ- ആരോഹണം ചെയ്യു. 

രാമാജ്ഞ ലഭിച്ച ഉടനെ സുഗ്ഗിവനും സൈന്യവും, വിഭീഷണ 
നും മന്ത്രിമാരും, മറ൨ള്ളവരൊക്കയും വേഗം ദിവ്യമായ പുഷ്യകത്തില് 
കയറി. വിമാനത്തില് സ്ഥലം പോരാതെ വരികയില്ലെന്നു കാണി 
പഠാന് ദിവ്ൃയമെന്ന വിശേഷണം. 

1/4. തേഷ്വാരൂഡേഷുസര് വേഷു കൌബേരം പരമാസനം 
രാഘവേണാഭ്യനുജഞാത മുല്പപാതവിഹായസാ. 

സര് വേഷുതേഷും സര്വന്മാരായ അവര്, ആരുഡേഷുംടത്ആരോഹണം 
ചെയ്യ പ്പോഠം, രലവേണടരാഘവനാത, അഭ്യനുഥഞാതംടഅനുമഞ്ഞ 
നല്കപ്പെട്ട, കൌബേരംടകുബേരസംബന്ധിയായ, പരമാസനം൭ 



1306 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

ഉല്കൃഷ്ടവിമാനം, വിഹായസാ ആകാശത്തില്ക്രടെ, ഉല്പപാതട 
ഉല്പതിച്ചു. 

അവരെല്ലാവരും കയറിയിരുന്നപ്പോഠം രാമാലഞ്ഞപ്രകാരം കുബേ 
നെറ വിമാനമായ ആ പുഷ്ണുകം ത സഞ്ചരി 
ട്്പ 

28. ബഭൌതേനവിമാനേന ഹംസയുക്തേനഭാസ്വതാ 
പ്രഹൃഷ്കശ്ചതദാരാമശ്ചതുമ്മുഖഇവാപരം. 

ഹംസയുക്തേനടഹംസത്തോടു ക്രടിയതും, ഭാസ്വതാകപ്രകാശിക്കുന്ന 
തുമായ, തേനവിമാനേനആ വിമാനംകൊണ്ട്, പ്രഹൃഷ്ടദരാമഃ_അ 
തിസത്തുഷ്ണനായ രാമന്, അപരഃ ചതുര്മുഖഭഇവവമറെറാരു ബ്ബഹ്മാ 
വൊ എന്നു തോന്നുമാറ്, തദാബഭെൌഅപ്പോം ശോഭിച്ച. 

ഏററവും ശോഭിക്കുന്നതും ഹംസമാകുന്ന അടയാളത്തോടുക്രടി 
യതുമായ ആ വിമാനത്തിലിരുന്ന് സന്തോഷിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്ന ശ്രീ 
രാമന് ഹംസവാഹനനായ മറെറാരു നു എന്നു തോന്നുമാറ" 
ശോഭിച്ച. 

99. തതോബഭൌ ഭാസ്രബിംബതുല്യം 
കുബേരയാനം തപസാനുലബ്ദം 
രാമേണശോഭാം നിതരാംപ്രപേദേ 

സീതാസമേതേന സഹാനുജേന. 

തപസാനുലബ്ദംടതപസ്സിനാല് അനുലഭിക്കപ്പെട്ട, കബേരയാനംകു 
സസ ൨3൭ 

ബേരനെറ വാഹനം, ഭാസ്ത്രരബിംബതുല്യം ബഭെ-സൂയ്യബിംബം 

പോലെ ശോഭിച്ചു, സീതാസമേതേന-സീതയോടു യോജിച്ചും, സഹാ 

നുജേന, അനുജനോടുക്രടിയുമിരിക്കുന്ന, രാമേണംരാമനാത, നിതരാം 

ശോഭാം-ഏററവും ശോഭയെ, പ്രപേദേടപ്രാപിച്ച. 

സിതാലക്ഷണസഹിതനായിരിക്കുന്ന രാമനിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 

അധികം ശോഭയെ പ്പാപിച്ചിരിക്കുന്നതും, തപപസ്സിന്െറ പ്രഭാവത്തി 

ന്നനുസരിച്ചു' കുബേരന്നു സിദ്ധിച്ചതൃമായ പുഷ്കലിമാനം ഇപ്പോഠം 

സൂയ്യബിംബമെശപ്പോലെ ആകാശത്തില് വിളങ്ങി. 

ഇതി ശ്രീമദദധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വരസംവാദേ 

യുഭധകാണ്ഡേ തൂരയോദശഃ സഗ്ഗദ 

തുഭം ഭൂയാത്. 



ഓം നമോഭഗവതേ 

ശ്രിരാമചന്ദായ 
ഞ്ഞു റും 

ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

പതിനാലാം സര്ഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ൭ വാച. 

]. പാതയിത്വാ തതശ്ചക്ഷുഃ സരവതോ രഷനന്ദനഃ 

അബ്രവീിന്മൈഥിലീം സീതാം രാമ് ശശിനിഭാനനാം 

തതഃ രഘുനന്ദനഃ രാമടട അനന്തരം രഘുകുലത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന 

രാമന്, ചക്ഷു ചക്ഷുസ്സിനെ, സവതഃ- നാലുഭാഗത്തും, പാതയിത്വാക 

പതിപ്പിച്ചിട്ട്, ശശിനിഭാനനാം-ചന്ദ്രനോടു തുല്യമായ മുഖത്തോടു 
ക്രടിയ, മൈഥിലീം സീതാം മിഥിലാരാജപുത്രിയായ സിതയോട്ട്, 

അബ്ബവിത് പറഞ്ഞു. 

പുഷ്യകവിമാനത്തിലിരുന്ന് , ആകാശവീഥിയില്ക്രടെ സഞ്ചരി 
ക്കുമ്പോഴം, രദുകലകീത്തിയെ വഭ്ധിപ്പിക്കുന്ന രാമന് നാലുഭാഗത്തും 

നോക്കിക്കൊണ്ട് , ചന്ദ്രനെപ്പോലെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന മുഖത്തോട്ടക്ര 
ടിയ മിഥിലാരാജപുത്രിയായ സീതയോടു പറഞ്ഞു. 

2. തരിക്രടശിഖരാഗ്രസ്ഥാം പശ്യ ലങ്കാം മഹാപ്രഭാം 

ഏതാം രണഭവം പശ്യമാംസകദ്ദമപങ്തിലാം 
തരിക്രടശിഖരാഗ്രസ്ഥാം -ത്രിക്രടശിഖരത്തിനെറ അഗ്രത്തിലിരിക്കുന്ന, 
മഹാപ്രഭാം ലങ്കാംടമഹതിയായ പ്രഭയോടുക്രൂടിയ ലങ്കയെ, പശ്ൃട 

ട് ഥ്, 

നോക്കിയാലും, മാംസകദ്ദമപങ്കിലാംട മാംസകട്ടമ (ചളി) ത്താല് ദു 
ഷിച്ചിരിക്കു ി ച്ചിരിക്കുന്ന, ഏതാംരണഭളവംടഈ രണഭൂമിയെ, പശ്യം-നോക്കി 
യാലും. 

ഹേ പ്രിയേ! ത്രിക്രടമെന്നു പേരുള്ള പര്വതമാണീ കാണപ്പെട്ട 
[ഭി ടി ടു ൨) ന്നത. അതിന്െറ കൊടിമുടിയുടെ അഗ്രത്തി ത അതി പ്രവ ഭയുളുമു ലാ 

പുരിയെ കണ്ടുകൊംക. അല്ലം സഞ്ചരിച്ചുതില്പ്പിന്നെ പറയുന്നു: 
ഈ സ്ഥല 0 ് ആവെച്ചാണു യുദ്ധം നടന്നത. മാംസവും രക്തവും ത മ്മില് കലന്നളിഞ്ഞു ഖളിപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നതും നോക്കുക. 
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3. അസുരാണാം പ്പവംഗാനാ മത്ുവൈശസനം മഹത് 
അത്രമേ നിഹതട ശേതേ രാവണോ രാക്ഷസേശ്വരഃ 

4. കുംഭകര്ണേന്ദ്രജിന്മുഖ്യാഃ സര്വേചാതര നിപാതിതാഃ 
അസുരാണാംട അസുരന്മാക്കം, പ്പുവംഗാനാം-വാനരന്മാക്കും, അത്രംഇ 

്ി 1 ) വടെ, മഹത 'വൈശസനംടമഹത്തായ യുദ്ധം, മേംഎന്നാല്. നിഹ 
തി എ തഃട-നിഹനിക്കപ്പെട്ട, രാക്ഷസേശ്വരഃ രാവണഃടരാക്ഷസാധിപനായ 

യ രാവണന൯, ശേതേടശയിച്ചു, കുംഭകര്ണേന്ദ്രജിന്മുഖ്യാഭ സര്വേചട 
യ | ഴ് കുംഭകര്ണന്, ഇന്ദ്രജിത്ത് മുതലായ സര്വരും, അത്ര നിപാതിതാടടേ 

ഇവിടെ നിപതിപ്പിക്കപ്പെട്. 
ജി വയ് 

ക്രമത്തില് സഞ്ചരിക്കുമ്പോം ഓരോ സ്ഥലത്തുവെച്ചു” നടന്ന 
വിശേഷസം ഭവത്തെ സീതയോട്ട പറഞ്ഞു” കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. ഇവി 

ടെ ശ്രീരാമന് ഒരു വീരക്ഷത്രിയന്െറയും, സീത, ക്ഷത്രിയവീരപത്തിയു 

ടെയും മാതൃകാസ്ഥാനത്തെ വഹക്കുന്നു:__രാക്ഷസന്മാക്കം വാനരന്മാ 

ക്ഒം ഈ സ്ഥലത്തുവെച്ചു ഭയങ്കരയുദ്ധമുണ്ടായി. എന്നാല് വധിക്ക 

പ്പെട്ട രാക്ഷസാധീശ്വരനായ രാവണന് വീണത്” ഈ സ്ഥലത്തിലാ 
കുന്നു. കുംഭകര്ണന് ഇന്ദ്രജിത്ത് മുതലായ രാക്ഷസപ്രമാണികളെ 

ക്കൊന്നു വീ ഴിയതും ഇവിടെത്തന്നെ, 
ത്ത 

ഏഷസേതുര്മയാബദ്ധഃ സാഗരേസലിലാശയേ 
ട് മ 2. ഏതച്ചദൃശ്യതേതീത്ഥം സാഗരസ്ൃമഹാത്മനഃ 

സേതുബന്ധമിതിഖ്യാതം ത്രൈലോക്ഷയേനചപൃജിതം 

6. ഏത്ല്പവിതതംപരമം ദശനാല്പാതകാപഹം: 

സചിലാശയേസാഗരെ-ജലനിധാനമായ സമുദ്രത്തില്, മയാബദ്ധഃ 
൭ 

സേതുഃ-എന്നാല് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട സേതു (അണക്കെട്ട) ഏഷടടഇ 

താകുന്നു. മഹാത്മനഃസാഗരസ്യ-മഹത്തായ സ്വരൂപത്തോടുക്രടിയ 
ടയ 0 

സമുദ്രത്തിന്െറ, സേതുബന്ധം ഇതിഖ്യാതംടസേതുബന്ധം എന്നു 

ഖ്യാതിയുള്ളതും, ത്രൈലോക്ഷ്വേന_ത്രിലോകത്തിലുകൂള വരാല്, പൂജിതം 
ഠ ലി ൭ ) 

ചം പൂജിക്കപ്പെടന്നതുമായ, ഏതത് തീത്ഥം-ഈ തീത്ഥം, ദൃശ്യതേം 
ദശിക്കപ്പെടുന്നു. ഏതത് ഇതു, പരമം പവിത്രം-ഏററവും പരി 

॥ ടട] ₹ നു 

ശുദ്ധം, ദശനാത് ടദശനം ഹേതുവായിട്ടുതന്നെ, പാതകാപഹംടപാ 
1 [ര 

തകങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതു. 

തഥഗാധജലസ്ഥാനമായ സമുദ്രത്തില് എന്നാല് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട 
) 

അണക്കെ ടാണിതു”. കരകാണപ്പെടാതെ വിസ്ലിര്ണമായിരിക്കുന്ന സമു 



പതിനാലാം സഗ്ലം. 1909 

ദൂരത്തില് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതായ ഈ തീത്ഥസ്ഥാനം സേതുബന്ധം എ 

ന്ന കീത്തിപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഇന്ദിമേല് ഈ സ്ഥാനം ഈ പേരുകൊണ്ടു' 

കീത്തിപ്പെട്ടതായ്യയുരുമെന്നഭിപ്രായം. ത്രിചലോകവാസികളാലും പൂജിക്ക 

പ്പെടുന്ന പരമപാവനമായ ഈ തിത്ഥത്തിന്െറ ദശനംകൊണ്ടുതന്നെ 

പാതകങ്ങറം നശിക്കും. 

സേതുവിനെ നോക്കി ശ്രീരാമന് പഠയുന്നതിനെക്കുറിച്ചു് ശ്രീപാ 

ലരീകി:__ 

ഏഷസേതുര്മയാബദ്ധഃ സാഗരേമകരാലയേ 

തവഹേതോര്വിശാലാക്ഷി കീത്തിരേഷാഭവിഷ്യതി 

യാവല്സ്ഥാസ്ന്തിഗിരയോ യാവല്സ്ഥാസൃതിസാഗരഃ 
ച നലസേതുരിതിഖ്യാതസ്ലാ വച്ചസ്ഥാസ്ൃതിധ്രുവം. 

ഹേ വിശാലാക്ഷിം നീ നിമിത്തം മകരാലയമായ സമുദ്രത്തില് 

എന്നാല് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട സേതുവാണികാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് കി 
ത്തിയായ ഭവി5ടഒം. പര്വതങ്ങളും സമുദ്രവും നിചനില്ലൂന്നേടത്തോളം 

കാലം നലസേതുവെന്ന് വിഖ്യാതമായ ഇതും നിലനില്ലുൂം. സമുദ്രത്തി 

ലെ അലകളൂുടെ അടിയേറര, നശിക്കാതെ നില്ലും എന്ന് സേതുവി 

ന്െറ സ്ഥിരനില്ലിനെ ഈശ്വരനായ രാമന് സരല്ലിച്ചതായിട്ട്" പഠ 
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

അത്രരാമേശ്വരോദേവോ മയാശംഭൂഃപ്രതിഷ്ഠിതഃ 
ി മു | ( ( ര ട് 7. അതര ാശരണംപ്രാപ്ലോ മന്ത്രഭിശ്ചവവിഭീഷണഃ. 

ഏഷാസുഗ്രീവനഗരി കിഷ്ഠ്ിസ്ധാചിതൂരകാനനാ. 
അത്ര ഇവിടെ, മയാ എന്നാല്, രാമേശ്വരഭ ദേവഃശംഭഃചരാമേശ്വര 
നെന്ന ദേവനായ ശിവന ിഷ്ിത കര ദ്വിക്കെ റി ി ) ൯, പ്രതിഷ്ലിതടപ്രതിഷ്ഠ ക്കപ്പെട്ടു, വിഭീഷ 
ണഭംവിഭിഷണന്൯, മന്ത്രിഭിഃചടമന്ത്രിമാരോടുംക്രടെ, മാം_എന്നെ. ശ 

ള് 

രണംപ്പാവ്ലടടശരണം പ്രാപിച്ചു. ചിത്രകാനനാഏഷാട വിചിത്രമായ 

കാനനത്തോടുക്രടിയ ഇതു്, സുഗ്രിവനുഗരികിഷ്ഠന്ധാ-സഗ്രിപ രാജു 
ധാനിയായ കിഷ്ഠിന്ധ. 

സേതുകടന്നല്ലം ദൂരെയെത്തിയപ്പോ€ം പഠയുന്നു:__ ഈ സ്ഥല 
ത്തില് ലോകത്തിന്ന്” പരമാനന്ദത്തെ നല്കുന്ന ദേവനായ ശ്രീശിപ 

1. ര്യ നെ, “രാമേശ്വര൯” എന്ന വിശേഷനാമത്തെ കചി ചുകൊണ്ടു' ഞാന് ളം ) ല് $ ൮ പ്രതിഷ്ലിച്ചിരികമന്നു. വിഭീഷണന് മന്ത്രിമാരോടടക്രടെ പസ്ധ : 
ഫ്മൂന്നെ 

ശരണംപ്രാപിച്ച സ്ഥലമിതാകുന്നു. (പിന്നെയല്ലം ദുരെയെത്തിയ 
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പ്പോ൦ം) ബഹുവിധത്തില് കാണുന്ന കാടുകളുളള ഈ പട്ടണം സുഗ്രീവ 
നെറ രാജധാനിയായ കിഷ്ട്രിസ്ധാപുരിയാകുന്നു. 

8. തത്രരാമാണ്ഞയാതാരാ പ്രമുഖാഹരിയോഷിതഃ 
ആനയാമാസസുഗ്രീവഃ സിതായാഭപ്രിയകാമ്യയാ. 

തത്ര- അവിടെ, സിതായാഃടസിതയുടെ, പ്രിയകാമ്യയാടപ്രിയമായ 
കാമത്താല്, രാമാണഞയാടരാമന്െറ ആഇ്ഞയോടുക്രടെ, സുഗ്ഗീവഃം 
സുഗ്രീവന്, താരാപ്രമുഖാഃ-താരമുതലായ, ഹരിയോഷിതഃട വാനര 
സ്ത്രീകളെ, ആനയാമാസം ആനയിച്ചു. 

ആ പട്ടണം കിഷ്യ്ിസ്ധാനഗരിയാണെന്നറിത്തെപ്പോഠം താരമുത 

ലായ വാനരനാരിമാരെ കാണ്മാന് സീതക്കതിതാല്ലയ്യമുണ്ടായതുകൊ 

ണ്ട്, ശ്രീരാമനെറ കല്പനപ്രകാരം സുഗ്രീവ൯ അവരെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവ 

ന്നു. അതിന്നായിട്ടപിടെ വിമാനം നില്ക്കുകയും സുഗ്രീവന് അതില് 

നിന്നിറങ്ങി പട്ടണത്തില് ചെന്ന്” താരമുതലായവരോടുക്രടെ വേഗം 

മടങ്ങിവരികയം ചെയ്തു വെന്ന് കവിവാക്യം. [ 

ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ചു' പാശ്ചാത്യ വാല്യികീയത്തില് കാണുന്ന 

പദ്യങ്ങഠം:__ 
അഥദൃഷ്ട്വാപുരീംസീതാ കഷ്ട്ിന്ധാം വാലിപാലിതാം 

അബ്രവീല്പ്രശ്രിതംവാക്യം രാമംപ്രണയസാധ്വസാ 

സഗ്രിവപ്രിയഭായ്യാഭിസ്താരാ പ്രമുഖതോയയപ 

അന്യേഷാംവാനരേന്ദ്രാണാം സ്ത്രിഭിഭപരിവൃതാഹ്ൃഹം 

ഗന്തരമിച്ചേ സഹായോദര്ല്യാം ത്വയാസഹരഘ, ത്തമ! 

ഏവമുകേതാഥവൈദേ ഹ്യാ രാഘവഃപ്രത്യവാചതാം 

ഏവമസ്ത്വിതികിഷ്ഠ്രസ്ധാം പ്രാപ്യൃസംസ്ഥാപ്യരാഘവഃ 

വിമാനംപ്പേക്ഷ്യസഗ്രീവം വാക്യമേതമുവാചഹ 

ഹിവാനരശാര്ദുല സര്വാന്വാനരപുംഗവാന് 

സ്തരീഭിഃപരിപ്ലതാഃ സര്വേഹ്വയോധ്യാംയാത്തുസിതയാ 

തഥാത്വമേഭിട സര്വാഭിഃ സ്ത്രീഭിഭ സഹമഹാബല 

അതിത്വരയ സുഗ്രീവ ഗച്ഛാമഃ പ്പവഗാധിപ 

താരയാചാഭ്യനുജഞാതാഃ സര്വാവാനരയോഷിതഃ 

നേപത്ഥ്യവിധിപൂര്വംതു കൃത്വാചാപി പ്രദക്ഷിണം 

അഭ്യാരോഹന്വിമാനുംതല് സിതാദശന്കാംക്ഷയാ.”? 

വാലിയാല് പാലിക്കപ്പെട്ട കിഷ്ക്രിസ്ധയെക്കണ്ട സീത പ്രേമപാ 
ദ് €% 

രവശ്യത്തോടുക്രടെ വിനയപൃരവം ശ്രിീരാമനോടു പറഞ്ഞു. ഹേമ 
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ന് മറ൨ വാനരന്മാരുടെയും ഹാരാജാവായ രഘുപതേ! സുഗ്രീവനെറയും ം 

മായിട പ്രിയ ഭായ്യുമാരായ താര മുതലായ സ്ത്രീകളാല് തി ; 
: ര്യ 

നിന്തിരുവടിയോടുത്രടെ അയോഭധൃയയില് പ്രവേശിപ്പാ൯ ഞാന ചം 

ന്നു? എന്നു സീത പഠത്തെപ്പോറം അങ്ങിനെയാക്കാമെന്നു മവപടി പ 

റഞ്ഞ ശ്രീരാമന് വിമാനത്തെയവിടെ നിത്തി സുഗ്രീവനോട പഠ 
ഞ്ഞു. “ഹേ വാനരാധിപ! എല്ലാ വാനരന്മാരും ഭവാനും, ഭായ്യസേഹി 
തന്മാരായിട്ടയോധ്യയിലേക്കു വരേണം. വേഗം വേണം. പോവാന് 

്ി ി വൈകുന്നു. സുഗ്രിവന് കിഷ്ടിസ്ധയില് പ്രവേശിച്ചു താര മുതലായ 
വരെ അറിയിച്ചു. വസ്ത്രാഭരണാദികമളെ വേണ്ടുംവിധം ധരിച്ചുവന്ന വാ 

റ ം ് 

ചയയ സീതയെ കാണ്മാന് നരനാരിമാര്, വിമാനത്തെ പ്രദക്ഷിണം ൭ ്ു 
ആഗ്രഹത്തോടുക്രടെ കയറി. 

9. താഭിഃഭ സഹോത്ഥിതം ശീഘ്വം വിമാനം പ്രേക്ഷ്യരാഘവഃ 
പ്രാഹ ചാദ്രിമൃഷ്യ്യമൂകം പശ്യവാല്യതൂമേഹതദ 

താഭിഃ സഹ അവരോടുക്രടെ, ശീഘം ഉത്ഥിതംവേഗം ഉയന്നതായ, 
റ വിമാനം പ്രേക്ഷ്യ-.വിമാനത്തെ പ്രേക്ഷിച്ചിട്ട്', രാഘവടഭ പ്രാഹചരാഘ 

വന് പറഞ്ഞു, ജഷ്യയമൂകം ആഅദ്രിം-ജഷ്യയമുകാദ്രിയെ, പശ്വ- നോക്കി 
യാലും, അത്രംഇവിടെ, മേടഎന്നാല്, വാലീഹതട_വാലി ഹനിക്ക 
പ്പെട്ടു. 

വാനരസ്ത്രീകമോടുംക്രടെ അതിവേഗത്തില് ആകാശത്തിലേക്കു 
യന്ന വിമാനം ” സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്തില് രാമന് സിതയോട പഠ 
ഞ്ഞു. ഭൂഷ്യുമുകമെന്നു പേരായ ഈ പര്വതത്തെ നോക്കുക, ഞാന് 
വാലിയെ വധിച്ചുതായ ഈ സ്ഥലത്തെയും നോക്കുക. 

10. ഏഷാപഞ്ചവടിനാമ രാക്ഷസായതൂമേഹതാടഃ 
അഗസ്തൃസൃസുതീക്ഷ ൮ ണസ്ൃൃ പശ്യയാശ്രമപദേശ്ുുഭേ. 

ഏഷാം ഇത്, പഞ്ചവടിനാമട പഞ്ചവടിയെന്ന പ്രസിദ്ധഭൂമി, യത്രട 
യാതൊരു സ്ഥലത്തില്, മേംഎന്നാല്, രാക്ഷസാഃ ഹതാഭടരാക്ഷസ ന്മാര് ഹനി്പെടടും അഗസ്ത്യ അഗസ്മുന്െറയും, സുതീക്ഷ്ണസ്ൃ. സുതിക്ഷ് ണനെറയും, ശുഭേ ആശ്രമപദേടതുഭങ്ങളായ ആശ്രമസ്ഥാ നങ്ങളെ, പശ്യം കണ്ടാലും. 

ഈ സ്ഥാനം പ്രസിദ്ധമായ പഞ്ചവടിയാണ്. ഇവിടെ വെച്ച ങെ ണ ഞാന രാക്ഷസന്മാരെ വധിച്ചത് അഗസ്ത്രരുടെയും സുതീിക്ഷ്ണ നെറയ്യം പുണ്യയങ്ങളായ ആശ്ര മസ്ഥാനങ്ങമെ ൭: ധാടുകൊഠറാക, 
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1. ഏതേതേ താപസാഭ സര്വേ ദുശ്യന്തേ വരവർണിനി! 
അസൌശൈലവരോദേവി! ചിത്രക്രടഃ പ്രകാശതേ. 

12. അത്രമാംകൈകയിപൂത്രഃ പ്രസാദയിതുമാഗതഃ 

വരവര്ണിനി!--ഹേ ഉത്തമേ! സരലേതേ ഏതേ താപസാഭംഭസര്വ 

ന്മാരായ ആ ഈ താപസന്മാര്, ദൃശ്യന്തേ-കാണപ്പെടുന്നു, ദേവി!ടഹേ 

ദേവി! ചിതൂക്രടഃ അസൌ ശൈലവരഃംചിത്രക്രടമെന്നു പേരായ ഈ 

ശ്രേഷ്ഠ്പര്വതം, പ്രകാശതേടപ്രകാശിക്കുന്നു, മാം പ്രസാദയിതുംട 
എന്നെപ്പസാദിപ്പിക്കുവാ൯, കൈകയിപുത്രഃ- കൈകേയിയുടെ പുത്രന്, 
അത്ര ആഗതഃ_ ഇവിടെ വന്നു. 

ഹേ! ഉത്തമഗുണശീിലേ! അന്നിലിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആ താപ 

സന്മാരെല്ലാവരും ഇതാ കാണപ്പെടുന്നു. ഹേ ദേവ! ചിത്ൂക്രടമെന്നു 

പേരായ ഈ ശ്രേഷ്ടമായ പര്വതം ശോഭിക്കുന്നതിനെ നോക്കിയാ 

ലും. എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി ഭരതന് വന്ന സ്ഥലം ഇതാ 

കുന്നു. 

ഭരദ്വാജാശ്രമംപശ്യയ ദൃശ്യതേയമുനാതടേ 

13. ഏഷാഭാഗീരഥിഗംഗാ ദൃശ്യതേ ലോകപാവനീ 

യമുനാതടേകയമുനാതീരത്തില്, ഭരദ്വാജാത്രമം- ഭരദവാജനന്െറ ആ 

ശ്രമത്തെ, പശ്ചയ- കണ്ടാലും, ലോകപാവനീ- ലോകത്തെ പരിശ്ുഭ്ഥ 

മാക്കുന്ന, ഏഷാ ഭാഗീരഥീിഗംഗാടഈ ഭാഗീരഥിയെന്ന ഗംഗ, ദൃശ്യ 

തേടകാണപ്പെടുന്നു. ച 

യമുനാനദിയുടെ പരിശുദ്ധമായ തീരത്തിലുള്ള ഭരദ്വാജാശ്രമ 

ത്തെ കണ്ടുകൊംക. ഈ കാണപ്പെടുന്ന നദി ലോകത്തിലുക്ല വരുടെ 

പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതും, ഭഗീരഥനെന്നു പേരായ രാജാവു” തപ 

സചെയ് ഭൂലോകത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നതാകയാല് ഭാഗീരഥിയെന്ന്' 

സഡ്രസധിലായ്യമായ ഗംഗയാകുന്നു. 

ഏഷാ സാദ്ൃശ്യതേ സീതേ! സരയൂര്യൂപമാലിനീ 

14. ഏഷാ സാദുൃശ്യതേയോധ്യാ പ്രണാമം കുരുഭാമിനി! 

സിതേ!- അല്ലയോ സീതേ!, യൂപമാലിനീട അനേക യൂപങ്ങളോടുക്ര 

ടിയം സാ സരയൂഃടആ സരയൂനദി, ഏഷാ ദൃശൃതേടഈ കാണപ്പെ$ 

നനതാകുന്നു, സാ അയോദധ്യാ--ആ അയോദ്ധ്യ, ഏഷാ ദൃശ്യതേടഇതാ 

കാണപ്പെടുന്നു, ഭാമിനി!ടഹേ പതിവ്രതേ!, പ്രണാമം കുരുംനമസ്തൂ 

രിച്ചാലും. 
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ഹേ സീതേ! ഈ കാണപ്പെടുന്നതു സരയൂനദിയാകുന്നു. ഇതി 

നെറ തീരത്തില്വെച്ച് അനേക യാഗങ്ങം പുൃരവന്മാര നടത്തിയി 

ഭിക്കുന്നുവെന്നുള്ളൂതിനെറ ലക്ഷണമായിരക്കുന്ന യൂപങ്ങളേയും നോക്കു 

ക. യാഗത്തിര ഹോമിക്കുവാനുളുള പത്രുവിനെ ബന്ധിക്കുന്ന കററി 

ക്ക് യൂപമെന്നു പേര്. അതിനെറ തീരത്തില് കാണപ്പെടുന്ന നഗര! 

യാകുന്നു നമ്മളുടെ അയോദ്ധ്യ. ഹേ ഭര്തഭക്തയായ സീതേ! അയോ 

ദ്്യയെ നമസ്തൃരിക്കുക. 

ഏവം ക്രമേണ സംപ്രാപ്ലോ ഭരദ്വാജാശ്രമം ഹരിഃ 

15. പൂ൪ണേ ചതുദ്ദശേ വഷേ പഞ്ചമ്യാം രഘുനന്ദനഃ 

ഏവം ഇപ്രകാരം, ക്രമേണടക്രമത്തിത, .ചതുദ്ദശേ വഷേ പുര്ണേട 

പതിനാലുവഷം പൂര്ണമായപ്പോഠം, പഞ്ചമം -പഞ്ചമിനാളില്ം ര 

ഫുനന്ദനഃ ഹരിഃ-രഘുകലത്തെ ആനദന്മിപ്പിക്കുന്ന രാമന്, ഭരദ്വാജാ 

ത്രമം-ഭരദവാജന്െറ ആശ്രമത്തെ, സംപ്രാപ്ലഃടസമ്പ്വാപിച്ച. 

ശ്രീരാമന്, ഇപ്രകാരം ആകാശത്തില്ക്ൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിമാ 

നത്തിലിരുന്നു” ദൂരെലൂരെയായി കാണപ്പെടുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളെ സീ 

തയോടട പറഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു' പതിനാലു സംവത്സരം തികയു 

ന്ന പഞ്ചമിദിവസത്തില് ഭരദ്വാജമുനിയുടെ ആശ്രമത്തെ പ്രാപിച്ച. 

ഭരദ്വാജം മുനിം ദുഷ്ണ്വാ വവന്ദേ സാനുജടഃ പ്രളൂഃ 

10. പ്പച്ഛ, മുനിമാസീനം വിനയേന രഘവത്തമഃ 

ഭരദ്വാജം മുനിം ഭരദപാജമുനിയെ, ഭയധാപനിച്ചിട്ട് ം സാനുജഭപ്രഭഃ_ 
അനുജനോടുക്രടിയ രാമന്, വവന്ദേടവന്മിച്ച, ആസീനം മുനിം ഇരി 
ക്കുന്ന മുനിയോട്ട്, രഘ ത്തമടംരഘുത്രേഷ്ണന്, വിനയേന-ലിനയ 
ത്തോടുക്രടെ, പപ്രച്ലുടപുച്കിച്ച. 

ലക്ഷ്ണനോടുക്രടെ ശ്രീരാമന് ഭരദ്ധാജമുനിയെകണ്ട ഉടനെ 
നമസ്കരിച്ചു. സുഖമായിരിക്കുന്ന മുനിയോടട വിനയപൂര്വം രഘൃത്ത 
മ൯ ചോടിച്ച. 

മിഴി ഭരത കുശല്യഠസ്നേ സഹാനുജടഃ 
11. സുഭിക്ഷാ വത്തതേയോധ്യാ ജീവന്തി മമ മറതരഃ 

സഹാനുജഃ ഭരത അനുജ നോടുക്രടിയ ഭരതന്, കുശലീ ആസ്സേ_കു 
പ ത്തി ശ്രണോഷി കച്ചില്കേറംക്കനനു 

“ അയോദ്ധ്യാ അയോദ്ധ്യ, സുഭിക്ഷാ വത്തതേംസമൃദ്ധയായിരി 
ന്നുവോ, മമ മാതരഃ എന്െറ അമ്മമാര്, ജീവന്തികജീവിക്കുന്നുപോ?. 



1914. അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ഭരതന് അനുജനോടു ക്രടെ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നു കേഴാംക്കാ൨ 
ണ്ടോ, അയോദ്ധ്യാപട്ടണം ഭാരിദ്ര്യാദി ദോഷങ്ങളില് അകപെടാതെ 
സമുദ്ധമായിരിക്കുന്നുണ്ടോ?, എന്െറ അമ്മമാര് തയ 

ശുത്വാ രാമസ്യ വചനം ഭരദ്വാജഃ പ്രഹൃഷ്ടധിഃ 
18. പ്രാഹ സര്വേ കുശലിനോ ഭരതസ്തര മഹാമനാഃ 

ഫലമൂലകൃതാഹാരോ ജടാവല്ലരലധാരകഃ 
19. പാടുകേ സകലംസ്ൃൃസ്യ രാജ്യം ത്വാം സുപ്രതീക്ഷതേ 

രാമസ്യകരാമന്െറ, വചനം -വചനത്തെ, ശുത്വാംശ്രവിച്ചിട്ട്, പ്രഹൃ 
ഷ്കധീട ഭരദ്വാജഃടപ്രഹഷിച്ച ബുദ്ധിയോടുക്രടിയ ഭരദ്വാജന്, പ്രാഹ.- 
പറഞ്ഞു, സര്വേ കുശലിനഃ-എല്ലാപേരും കുശലികറം, മഹാമനാഃ 
ഭരതഭതുടമഹത്തായ മനസ്റ്സോടു ക്രടിയ ഭരതനാകട്ടെ, ഫലമൂലകൃതാ 
ഹാരഃടഫലമൂലങ്ങളാല് നീവത്തിക്കപ്പെട്ട ആഹാരത്തോടുക്രടിയവ 
നും, ജടാവല്ലൃലധാരകടടജടാവല്ലലങ്ങളെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനുമാ 
യിട്ട്, സകലം രാജ്യം-സമസ്തമായ രാജ്യത്തെ, പാടുകേമ്പസ്യ-പാദു 
കത്തില് സ്ൃൃസിച്ചിട്ട്, ത്വാം അങ്ങയെ, സുപ്രതീക്ഷതേ-കാത്തിരി 
ക്കുന്നു. 

രാമന്െറ ചോദ്യംകേട്ട്” പരമസന്തുഷ്ടനായ ഭരദ്വാജമുനി പറ 

ഞ്ഞു:__“എല്ലാവക്കം സെൌഖ്യംതന്നെ. ലൌകികസുഖഭോഗങ്ങളെ 
ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്ന മഹത്തായ മനസ്സ്ോടുക്രടിയ ഭരതനാകട്ടെ 
ഫലമൂലങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ചും ജടാവല്ലൃലങ്ങളെ ധരിച്ചും, രാജ്യകായ്കു 

ത്തെ മുഴവനും പാദുകത്തില് സമപ്പിച്ചുംകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വരവിീ 

നെത്തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു. 

യദ്ല്കൃതം ത്വയാ കമ്മദണ്ഡകേ രഷുനന്ദന! 

90. രാക്ഷസാനാം വിനാശംച സീതാഹരണചൂര്വകം 

സര്വംജഇ്ഞാതം മയാരാമ! തപസാതേപ്പസാദതഭ 

രഘ്യനന്ദന!ടഹേ രഘുനാഥ! സീതാഹരണപൂര്വകംംസീതയുടെ അ 

പഹരണമാകുന്ന കാരണത്തോട്ടക്രടടംവിധം, രാക്ഷസാനാംവിനാശംട 

രാക്ഷസന്മാരുടെ വധം, യത് യത് കമ്മടയാതൊരു യാതൊരു കമ്മം, 

ദണ്ഡകേചദണ്ഡകമെന്നവനത്തില്, ത്വയാകൃതംട അങ്ങയാല് ചെയ്യ 

പ്പേട്ട, തപ്പസാടതപപസ്സകൊണ്ടെ , തേപ്രസാദതഃട അങ്ങയുടെ പ്രസാ 

ദത്താല്, രാമ!ട അല്ലെയോ രാമ! സര്വംമയാങ്ഞാതംടസകലം എ 

ന്നാല് അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, 



പതിനാലാം സഗ്ഗം 1919 

രാമമാഹാത്മൃത്തെ ലോകത്തിന്നറിയിപ്പിക്കുവാന് ആഗ്രഹിക്കു 

ന്ന മുനി രാമഭജനം നിമിത്തം തനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ഞാനവിശേ 

ഷത്തെക്കുറിച്ച്. രാമനെത്തന്നെയറിയിക്കുന്നു. 

ഹേ രഘുകലത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന രറമ! നിന്തിരുവടിം സീതാ 

പഹരമ്േത്തെ കാരണമുമക്കിട്ടു് ദണ്ഡകവനത്തില്വെച്ചു് രാക്ഷസ 

പധം മുതലായ ഏതേതുകമ്മം നടത്തിയിരിക്കുന്നുവോ,അതെല്ലാം ഞൊ 

നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാന് ചെയ്യു തപപസ്സനിമിത്തം സന്തുഷ്ണനായ അ 

ങ്ങയില്നിന്നു സിദ്ധിച്ച അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്കീവിധം അറിവുണ്ടാ 

വാന് കാരണം. 

അതിനാല് നിന്തിരുവടി സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. അങ്ങുന്നറി 

യാത്തതു്' യാതൊന്നുമില്ല. എന്നോടിപ്പോം ചെയ്യു ചോല്യം മനുഷ്യ 

സാധാരണമായ അഭിനയം മാത്രമായിട്ടേ ഞാന് കരുതുന്നുള്ളവെന്ന 

ഭിപ്രായം. 

81. ത്വംബൃഹ്മപരമം സാക്ഷാദാദിമഭധ്യാന്തവര്ജിതഃ 

ത്വമഗ്രേസലിലംസൃഷ്റ്വാ തതൂസുപ്ലോസിഭൂതകൃത്. 

ത്വംനിന്തിരുവടി, സാക്ഷാത് ടപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന, പരമം ബ്രഹ്മം 
സര്വോല്കൃഷ്ഠമായ ബ്രഹ്മം, ആദിമധ്യാന്തവര്ജിതഃ- ആദി, മധ്യം, 
അന്തം, എന്നിവയില്ലാത്തവന്, . അഗ്രേ- ആദിയില്, സലിലം_ജല 

ത്തെ. സ്ൃഷ്ൂപാടസ്ൃഷ്ഠിച്ചിട്ട്, ഭൂതകൃത് ത്വംടഭൂതങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന 
നിന്തിരുവടി, തത്ര- അതില്, സപ്പ അസി റങ്ങുന്നവനാകുന്നു. 

ലോകനാഥനായ ശ്രീനാരായണനാണ് ശ്രീരാമനെന്നുറപിക്കു 
വ 

ൽ 
വാന് ഭാവിക്കുന്ന മുനി, അതിന്െറ കാരണത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഫ 
തക്കുന്നു. 

[ചി താപസന്മാര് ചെയ്യുന്ന തപ്പസ്സകൊണ്ട്' പര മശ്വരന് പ്രസാ 
ദിക്കുന്നതിന്െറ ഫലമായിട്ടവക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നു. ദശരഥപുൃത്ര 
നായ എനെറ ത ലി എ അനുഗ്രഹമല്ല അതിന്നു കാരം. എന്നു പൂ൪വപ 
ക്ഷത്തിന്നു സമാധാനം പറയുന്നു. 

നിന്തിരുവടി സര്വോല്കൃഷ്ഠമായും സര്വകാര 
ബൃഹ്മമാകുന്നുവെന്ന്' ഞാന് 
ന്നാല്, അങ്ങക്ക് ആദിയ 
കഴക, മരിക്കു 

ബമായ്യമിരിക്കുന്ന 
സാക്ഷാത്തായറിയുന്നു. എങ്ങിനെയെ 

0 മ്രദ്വു കവും അന്തവുമില്ല. ജനിക്കുക, ജീപി കം എന്ന വികാരങ്ങളില്ലെന്നു സാരം. ഭൂതങ്ങളെ സഷിചു വനും നിന്തിരുവടിത൭ 
ടെ 

ന്ന. ആദിയില് ജലത്തെ സൃഷ്ലിച്ചശേഷം ആ 



1910 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

തില്ത്തന്നെ യോഗനിദ്ര ചെയ്യുന്ന ദേവന് നിത്തിരുവടിയാകുന്നു. ഓ 
രോ ഭൂതങ്ങളിലും അങ്ങയുടെ ശക്തി പ്രവേശിക്കുന്നതിനാല് ഓരോ 
ന്നില് നിന്നും മറേറാരോ ഭൂതങ്ങളുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട്, ഭൂതങ്ങളെ സ്ത 
ഷ്ടിക്കുന്നവന് നിന്തിരുവടിതന്നെ. 

89, നാരായണോസി വിശ്വാത്മ൯ നരാണാമന്തരാത്മകഃ 

ത്വന്നാഭികമലോല്പന്നോ ബ്ുഹ്മാലോകപിതാമഹഃ. 

ത്വം നാരായണഃ അസിം നിന്തിരുവടി നാരായണനാകുന്നു, വിശ്വാ 

ത്മ൯!ടവിശ്വത്തില് ആത്മാവായിരിക്കുന്നോലേ! നരാണാംംനരന്മാ 

രുടെ, അത്തരാത്മക-അന്തഭാഗത്തില് ആത്മാവായിരിക്കുന്നവന്, 

ലോകപിതാമഹ ബ്രഹ്മാ ലോകങ്ങളുടെ സൃഷ്ണാവായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാ 

വു, ത്വന്നാഭികമലോതപന്നഃ- അങ്ങയുടെ നാഭികമലത്തില് നിന്നു 

ത്ഭവിച്ചവന്. 

നാരായണന് എന്ന നാമധേയത്തിന്െറ അന്വത്ഥതയെ കാ 

ണക്കുന്നു: _ 

ജലത്തില് ശയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിന്തിരുവടി നാരായണനാകു 

ന്ന. ഹേ സഭവരിലും ആത്മാവായിരിക്കുന്നോവെ! നരന്മാരുടെ അന്ത 

രാത്മാവായിരിക്കന്നതുകൊണ്ടും നിന്തിരുവടി നാരായണനാകുന്നു. നി 

ന്തിരുവടിയുടെ നാഭികമലത്തില് നിന്നാണ് ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന 

ബ്രഹ്മാവു ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

നാരായണന് എന്ന സംഇഞയുടെ വ്യൂല്പത്തിയെ കാണിക്കുന്ന 

പ്രമാണം “൭ പോനാരാഇതിപ്രോക്താ ആപോവൈനരസൂനവഭ അ 

യനംതസ്വതാഃ പൂര്വം തേനനാരായണഭഃ സ്തൃതഭ"” ജലത്തിന്ന് നാര 

ങ്ങ0ം എന്നു പേര്. ജലമാണ് നരന്മാരെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നത'. ജല 

മാണ് വിജ്ണുവിന്െറ സ: ശയനസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ടു 

യണ എന്നു പേര് വന്നു. “നാരം” ജീവസമൂഹം. അതിനെറ പ്രാ 

നാരാ 

പ്ൃസ്ഥാനമായതുകൊണ്ട്, നാരായണന് എന്നും ആവാം. അന്തരാ 

തമാവായ അങ്ങുന്നു” സര്വവും അറിഞ്ഞവനെന്നു സാരം. 

൭9, അതസ്ത്വംജഗതാമീശഃ സര്വലോകനമസ്തൃതഭ 

ത്വം വിസ ര്ജാനകീലകഷ്യീം ശേ
ഘഷോയം ലക്ഷ്മണാഭിധഃ 

അതഃ അതുകൊണ്ടു് സര് വലോകനമസ്തൃതഃ-സ൪വലോ
കങ്ങളാലും 

നമസ്തൃരിക്കപ്പെടുന്ന, ജഗതാം ഈശ ജഗത്തുകളുടെ ഈശ്വരന്, 

പക് നതി, ത്വം വിത്കുടം.നിന്തിരുവട। വിഷ്ണും ജാനകി ജനക 
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പുത്രി, ലക്ഷ്മിഃ-ലകഷ്സി, ലക്ഷ്മണാഭിധഃ അയം ലക്ഷ്മണ നെന്നു പേരോ 

ട്ക്രടിയ ഇവന്, പ 

ബ്രുഹ്മാവിനെറയും ഉല്പ തഅിസ്ഥാനമായ കമലം നിന്തിരുവടി 

യുടെ നാഭിയില്നിന്നുണ്ടായതാകയാല് സര്വലോകത്തിലുക്ളവരാലും 

നമസ്തരിക്കപ്പെടുന്ന ലോകേശ്വരന് നിന്തിരുവടിതന്നെ. അങ്ങുന്ന് 

മഹാവിഷ്ണു, ജാനകി] ലക്ഷ്രിഭഗവതി. ഈ ലക്ഷ്തണ൯ ആദിശേഷന്. 

84. ആത്മനാസ്പജസിദംത്വമാത്മന്പേവാത്മമായയാ 

നസജ്ജസേനഭോവത്ത്വം ചലിച്ചു കുത്യ്യാ സര്വസാക്ഷികഃ. 

ആത്മനാ ആത്മാവുകൊണ്ടു, ആത്മനി ഏവ - ആത്മാവില്ത്തന്നെ, 

ആത്മമായയാം ആത്മമായയാല്, ഇദം-ഇതിനെ, ത്വം സജസിടനി 

ത്തിരുവടി സൃഷ്ടിക്കുന്നു, നഭോവത് - ആകാശമെന്നപോലെ, നു സജ്ജ 
സേടഅങഞ്ങുന്ന് ചേരുന്നില്ല, ചിച്ചു കത്യാ-ണഞാനശക്തികൊണ്ടു, സര് 

വസാക്ഷികട_സര്വത്തിന്െറയും സാക്ഷിയാകുന്നു. 

കത്താവു', കമ്മം, കരണം, എന്നുമമ ബഹുസാമഗ്ര്കളെക്കൊണ്ടു” 
നടത്തേണ്ടതായ ജഗല്സ്തൃഷ്ണിയുടെ കത്താവു” ഞാനാണെന്നു പറയുന്ന 

തങ്ങ നെ യോജിക്കും. അന്ധസാധനങ്ങളുണ്ടെന്നു വരികില് അദ്ധി 
തീയബ്രഹ്മം ഞാനെന്നു പറഞ്ഞെതു് സത്യമായ്ക്കുരുവാനവകാശമില്ല 
എന്ന പൂര്വപക്ഷത്തിന്നു സമാധാനം. 

ഏകനായ നിന്തിരുവടി, അങ്ങുന്നാകുന്ന സര്വാധിഷ്ഠാനത്തില്, 
അഞങ്ങുന്നാകുന്നു ഒരു സാധനംകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കാണപ്പെടുന്ന സരവ 
ലോകത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സൃഷ്ടി കഒന്നവന് ഞാനെന്നുമുഒ അഭീമാനം 
കൂടാതെ, ആകാശമെന്നപോലെ എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങയു 
ടെ യോഗമായാവൈഭവം ഇപ്രകാരമുക് താകുന്നു. ജഞൊനസ്വരൂപനാ 
യതുകൊണ്ട് എല്ലാററിന്നും സാക്ഷിയും നിന്തിരുവടിതന്നെ. ആകാശം 
എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകാശത്തിലെല്ലാമിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും 
ഒന്നിനോടും ചേച്ചയും വേര്പാടുമില്ലാത്തതുപോലെ എല്ലാററിലും 
വ്യാപിച്ച, സര്വാധിഷ്ഠാനമായുമിരിക്കുന്ന ഈശ്വരന് ഒന്നിലും ചേ 
ചയും പ സംയോഗം ഉണ്ടെകില് മാത്ര 
മേ റാന് വരികയുള്ള. 'അസംഗോഫ്യയം പുരുഷദ്?? സ രവാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഇരശ്വരന് ഒസി ലും ചേരാതിരിക്കുന്നവന് എ 
ന്ന് ഖ്ലെഹദാരണ്യകശ്രുതിവാക്യാത്ഥം. ജഞാനശകതികൊ 
ത്തന്നും സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന ഒ ഈശ്വരന് “കമ്മത്തില് 
ന്നഭിപ്രായം. 

ഒടു സരവ 

ആസക്തനല്ലെ 
ടി 
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85. ബഹരന്തശ്ചഭൂതാനാം ത്വമേവരഘുനന്ദന! 
പൂര്ണോസിമൂഡദ്ദഷ്ണീനാം വിച്ഛിന്നഇവലക്ഷ്യസേ 

ഭൂതാനാം ട ഭൂതങ്ങളുടെ, ബഹഭടപുറത്തും, അന്ത ചടഉ ളിലും, ത്വം 

ഏവടനിന്തിരുവടിതന്നെ, പൂര്ണട അസിംപൂര്ണനാകുന്നു, മുഡദ്ദ 

ഏിനാംടമൂഡമായ ചിത്തത്തോടു ക്രടിയവക്ക്, വിച്ഛ്യിന്നഃ ഇവടപര 

കിന്നനെന്നപോലെ, ലക്ഷ്യസേടലക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. 

ഈശ്വരനായ രാമന് ലോകങ്ങളെ ഏതുവിധത്തില് പരിപാലി 

ക്മന്നുവെന്നു' കാണിക്കുന്നു. ഹേ രശുപതേ! സര്വ ഭൂതങ്ങളുടെ പുറമെ 

കാലരൂപനായിട്ടും ഉള്ളില് ജീവരൂപനായിട്ടുമിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടി 

ഉള്ളം പുഠവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനാകുന്നു. സൂക്ഷ്മം ഗ്രഹിപ്പാന് കഴി 
യാത്ത മൂഡജനങ്ങം അങ്ങയെ പരിച്ഛരിന്നസ്വരൂപനായ മനുഷ്യനാ 

ണെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. 

കാലസ്വരൂപനായിട്ടു' സമഷ്ടിലേകേത്തെയും ജീവസ്വരൂപനാ 

യിട്ട' ഓരോ ഡൃുഷ്ടിയേയും പരിപാലിക്കുന്നുവെന്നു സാരം. 

86. ജഗല്ത്വം ജഗദാധാര സൂ്വമേവപരിപാലകഴ 

ത്വമേവസര്വഭൂതാനാം ഭോക്താഭോജ്യം ജഗല്പതേ! 

ജഗത് ജഗത്ത്, ത്വം നിന്തിരുവടി, ജഗദാധാരഃജഗത്തിന്െറ ആ 

ധാരം, ത്വം ഏവംനിന്തിരുവടിതന്നെ, സര്വഭൂതാനാംടസര്വഭൂത 

ങ്ങളുടെ, പരിപാലകടടരക്ഷകന്, ത്വം ഏവടനിന്തിരുവടിതന്നെ, 

ജഗത്പതേ! ലോകനാഥ! ഭോക്താടഭൂജിക്കുന്നവനും, (ഭോജ്യംടളജി 

പ്യഠ൯ യോഗ്യമായതും. 

ഭഗവാനായ ശ്രീരാമന്തന്നെ സര്വമായിരിക്കുന്നവന് എന്നു 

കാണിക്കുന്നു. ലോകവും, ലോകാധിഷ്ഠാനവും, സര്വപരിപാലകനും, 

ദജിക്കന്നവനും, ഭജിക്കപ്പെടുവാ൯ യോഗ്യമായ പദാത്ഥവും, ഹേ ജ 

ഗതല്പതേ! എല്ലാം നിന്തിരുവടിതന്നെ. 

87. ദുശ്യയതേ ശ്രുയതേയല്ലല് സ്ത്യ്യതേ വാ രഘവത്തമ! 

ത്വമേവ സര്വമഖിലം ത്വദ്വിനാന്പന്നകിഞ്ചന. 

യത്, യത്,ടയാതൊന്ന്' യാതൊന്നു , ദൃശ്യതേ ദശിക്കപ്പെടന്നുവോ, 

ശ്രൂയതേ ശ്രവിക്കപ്പെടുന്നുവോ, സ്തയ്യയതേ വാടസ്തുരിക്കപ്പെടുന്നുവോ, 

രഷ ത്തമ!ടരഡ്ുത്രേഷ്ഠ! ത്രഖിലം സര്വംകഒട്ടൊഴിയാതെയുള്ള സക 

യ ത്വം ഏവചനിന്തിരുവടിതന്നെ, ത്വത് വിനാ- അങ്ങയെ ക്രടാ. 

തെം അന്ൃത് കിഞ്ചനംഅസ്യത്തായ യാതൊന്നും, നടഇല്ല: 
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കാണപ്പെടുന്ന ഭൂമി മുതലായതും, കേഠക്കപ്പെടുന്ന സ്വരഗഃ 
പി നി 

കം മുതലായതുംം വാസനാബലത്താല് സ്തൃരിക്കപ്പെടുന്നതും, ഹേരലു 

ത്രേഷ്ഠ! ഒട്ടൊഴിയാതെയുള്ള സമസ്തവും നിന്തിരുവടിതന്നെ. എന്തിന 
1 ൨ ി ി 

ധികം പറയുന്നു? നിന്തിരുവടിയല്ലാതെ അന്യൃയമായിട്ടു യാതൊന്നുമില്ല 

ഉദ, ത്വദ്ഞാനാല് സർവമിദം തവല്ങ്ഞാനാനാസ്തികിഞ്ചന 
മായാസ്പജതി ലോകാംശ്ച സ്വഗുണൈരഹമാദിഭിട 
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89. ത്വച്ഛക്തി പ്രേരിത രാമ! തസ്മൂല് ത്വയ്യ്യപ ചയ്യതേ 

[൭ 

തവദഴഞാനാല് നിന്തിരുവടിയെ അറിയാത്തതുകൊണ്ട്”, ഇദംസവ്ൃവം- 
മി ൽ 

ഇതു സവ്വവും, ത്വല്ജ്ഞാനാത് അങ്ങയെ അറിയുന്നതുകൊണ്ട്, കിം 

ഭ।ഃ മജ രം ചന നാസ്തിട യാതൊന്നുമില്ല, അഹമാദിഭിഭ സ്വഗുണൈടടഅഹങ്ക 

ആദിയായ സ്വഗുണങ്ങംകൊണ്ട് , മായാടമായ, ത്വച്ഛുക്തി പ്രേരി 
യു [ട്] ലി താട അങ്ങയുടെ ശക്തിയാല് പ്രേരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട്, ലോകാന് സ്ത 

ഠ ര] | ജതിടലോകങ്ങളെ സ്ൃഷ്ണിക്കുന്നു, തസ്മാത് അതുകൊണ്ടു്, ത്വയിടഅ 

ങ്ങയില്, ഉപചയ്യതേടഉപ ചരിക്കപ്പെടുന്നു. 

നിന്തിരുവടിയെ ക്രുടാതെ അന്പയമായിട്ട് ലോകത്തെ കാണുന്നതു 
തന്നെ, അങ്ങയുടെ സത്യസ്വരൂപത്തെ ജനങ്ങളുറിയാത്തതുകൊണ്ടു മാ 
തൂമാകുന്നു. നിന്തിരുവടിയെ നന്നായറിയുമ്പോറം അന്യമായ! കാണ 
പ്പൌട്ടതു സകലവും ഇല്ലാതെയാകുന്നു. വാസ്തുവമല്ലാത്തതായ ഈ ലോ 
കങ്ങളെ നിന്മിരുവടിയുടെ പ്രേരണനിമിത്തം മായ, അഹങ്കാരാദിക 
മായ തനെറ ഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ടു് ജനിപ്പിക്കുന്നു. അതുനിമിത്തം അ 
്ങുന്നാണ് സൃഷ്ടികത്താവെന്നു ഉ പ ലാരമായിട്ടു പറയപ്പെടുന്നു. രാജഭൂ 
തൃന്മാരാല് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ രാജാവില് ഉപ ചാരപൂര്വം ആരോ 
പിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ മാത്രമല്ലാതെ കത്തൃത്വാദിഭാവം ഇരശ്വര 
നില് സത്പ്യാവസ്ഥയില് ഇല്ലെന്നു സാരം. 

യഥാചുംബകസാന്നിധ്യാച്ചലന്ത്യേവായ ആദയഃ 
50. ജഡാതഥാത്വയാ ദ്ൃഷ്ടാമായാ സൃജതിവൈജഗത'. 

[ഴി 
ടു ചുംബകസാന്നിധ്യാത് ടചുംബകത്തിന്െറ (കാന്തത്തിന്െറ) സാന്നി 

ന ലി ം റ ധ്യം ഹേതുവായിട്ടു ൽ അയ ആദയഭംഅയസ്സു മുതലായവ, യഥാചല 

ത്ത 
ധാദൂഷ്ലാട അങ്ങെയാല് ദശിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട്, ജഗത് ജഗത്തിനെ, സ്ത്ര ജതിവൈച സൃഷ്ടിക്കുന്നു നിശ്ചയം. 

ന്തി. ഏതുവിധം ചലിക്കുന്നുവോ, ജഡാമായാംജഡയാഷയ മായ, 



1990 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

സ്വതേ ചലനശക്തിയില്ലാത്തതായ ഇരിസ്പ്, കാന്തത്തിന്െറ 
സമീപത്തിലിരിക്കുമ്പോം, കാന്തശക്തി പ്രവേശം നിമിത്തം ചലി 
ക്മന്നതുപോലെ, ജഡയായ--പ്രവൃത്തി സാമത്വലൃമില്ലാത്തതായ-മായം 
നിന്തിരുവടിയുടെ ഇ്ഞാനക്രിയാശക്തികളെ ആശ്രയിച്ചിട്ട്' ജഗല്സ്ത 
ഷ്ട കു്” നം ശത്തന്നവഷാശമില്; “ആത്മനാസ് 
ജസീദംത്വം?? എന്ന പദ്യത്താല് ഇരശ്വരന് പ ചെയ്യുന്നു 
വെന്നും, ഇപ്പോഠം £മായാസ്പജതി വൈജഗത്?? എന്നും പറഞ്ഞതു 
കൊണ്ടു' അസ്യോന്യവിരുഭ്ധമായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു തോന്നാം. 
തന്െറ ഉപാധി യുടെ ല് ളൂ യായ മായയുടെ പ്രവൃത്തിക്കു” പ്രാധാമ്പ്യം കല്ലിക്കു 

രി മ്പോഠം ഇരശ്വരന് ജഗത്തിന്ന് ഉപാദാനകാരണം. ഈശ്വരന്ന്: പ്രാ 

ാസ്റ്റം കല്ലിക്കുമ്പോറം നിമിത്തകാരണം എന്നുകൂള സമാധാനംകൊ 
ണ്ട് മേേകാണുന്ന വിരോധത്തേ പരിഹരിക്കാം: 

91. ദേഹദ്വയമദേഹസ്) തവവിശ്വം രിരക്ഷിഷോഃ 
രി വിരാട് സ്ഥലം ശരീരംതേസൂത്രം സൂക്ഷ്മുമുദാഹൃതം 

വശ്വംടവിശ്വത്തെ, രിരക്ഷിഷോദകരക്ഷിപ്പാനിച്ചുിക്കുന്നം അദേഹ 

സൃതവടദേഹരഹിതനായ നിന്തിരുവടിക്ക് , ദേഹദ്വയംടരണ്ടു ശരീ 

രം, വിരാട്” സ്ഥൂലം ശരീരം- സമഷ്ടിലോകം സ്ഥൂലശരീരം, സുതംമ 

കി ഹിരണബ്പഗഭന്൯, സൂക്ഷ്മംശരീരം _ സൂക്ഷ്മശരീരം, 

ഉദാഹൃതം- എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

നിന്തിരുവടി, വാസ്തവത്തില് സ്വരൂപമില്ലാത്തവന്. ലോകത്തെ 

നിലനിത്തി രക്ഷിപ്പാനുളള ഇച്ച നിമിത്തം രണ്ടു ശരീരത്തെ സ്വീകരി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവന്, മനുഷ്യ്യ൯, തിത്മുക്കുകഠം ഇങ്ങിനെ ബഹുരൂപ 

ത്തില് കാണപ്പെടുന്ന സമഷ്ടിലോകം അങ്ങയുടെ സ്ഥൃലശരിരം. ആ 

ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളിലും, മണികളിൽ ചരടെന്നപപോ 

ലെ, സര്വത്ര സമസ്വരൂപനായി പ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സൂത്രാത്മാവു __ 

ഹിരണ്യഗഭന് __സൂക്ഷ്കൂശരീരം, ഇങ്ങിനെ രണ്ടു ശരീരം നിന്തിരുവടിക്കു 

ണ്ടെന്ന്” വേദത്താല് നിശ്ചയഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. “തതോ വിരാഡജാ 

യത വിരാജോ അധിപൂരുഷഭ?? അതില്നിന്ന് _ ബ്ര്മത്തില്നിന്ന് 

വിസ് പുരുഷനുണ്ടായി വിരാട്” പുരുഷനില് നിന്നു” 

പായ എന്നത്ഥമായ പുരുഷസുക്തം __നിന്തിരുവടിയ 

രുളിച്ചെയു വേദവാകൃയം_പ്രമാണം. 

39. വിരാജഭസംഭവന്ത്യേതേ അവതാരാഭ സഹസ്സശ$€ 

കായ്യാന്തേപ്രവിശന്ത്യേവ വിരാജം രഘുനന്മന! 



പതിനാലാം സഗ്ഗം 1921 

വിരാജഃകവിരാടില്നിന്ന്, ഏതേഅവതാരാഃ-ഇഈയവതാരങ്ങം, സ 

ഹസ്രശഃ_അനേകങ്ങളായിട്ട് സംഭവന്തിംസംഭവിക്കുന്നു. രഡ്മുനന്ദ 

ന!ടഹേരഘുകലശ്രേഷ്ട! കായ്യാന്തേ. കായ്യാവസാനത്തില്, വിരാ 

ജംഏവടവിരാട്” പുരുഷനെത്തന്നെ, പ്ര വിശന്തിടപ്പവേശിക്കുന്നു. 

ഹേ രഷഘൂപതേ! പിരാട് പുരുഷനില്നിന്ന്” മത്സൃക്രര്മാദികളാ 

യ അവതാരങ്ങറം എത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നു. അവതരിച്ച കായ്യം 

സാധിച്ചകുഴിഞ്ഞാല് ആ അവതാരമൂത്തികഠം വിരാട് പുരുഷനില്ത്ത 

ന്നെ ലയിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ഏതൊന്ന് , ഏതൊന്നില്നിന്നുത്ഭവിച്ചുവോ, അതിന്ന് അതില് 

ത്തന്നെ ലയം എന്നു സാരം. 

“ഏതന്നാനാവതാരാണാം നിധാനം ബീജമപ്യയം?? നാശരഹി 

തമായ ഇത് - സ്ഥ ലശരീരമായ വിരാട്ട് _നാനാവിധങ്ങളായ അവതാ 
രങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടം എന്നു ശ്രീമഹാഭാഗവതത്തില് പഠഞ്ഞ സംഗ 

തിയെത്തന്നെ ഇവിടെയും പറടത്തിരിക്കുന്നു. സകലാവതാരങ്ങളുടെ 

ഉല്പത്തിലയസ്ഥാനം വിരാട'”പുരുഷനെന്നു പറഞ്ഞതിനന്െറ ആവ 

ശ്ൃം ശ്രീരാമന് പൂ൪ണബ്ബഷ്മസ്വരൂപന് എന്നുറപ്പിക്ഷവാനാകുന്നു. 

93. അവതാരകഥാംലോകേ യേഗായന്തി ഗൃണന്തിച 
അനന്യമനസ്ോമുക്തി സ്നേഷാമേവ രഘുത്തമ! 

അവതാരകഥാംട അവതാരകഥയെ, ലോകേയേംടലോകത്തില് യാ 
തൊരുത്ത൪, അനന്പമനസഭഃഅന്യവിഷയത്തില് മനസ്സുവെക്കാത്ത 

[ഭി വരായിട്ട്, ഗായന്തിടഗാനംചെയ്യുന്നുവോ, ഗൃണന്തിചടഉച്ചരിക്കയും 
ചെ ലി ക ) യ്യുന്നുവോ, രഘു ത്തമ!ടരഘുശ്രേഷ്ഠട! തേഷാംഏവംഅവക്കതെ 
ന്നെ, മുക്തി മോക്ഷം. 

ഇച്ഛരാമാത്ൂത്താല് സമസ്തകായ്യുവും സാധിപ്പാ൯ ശക്തനായ ഈ 
കി 

ശ്വരന് മത്സ്യാദികുത്സിത ശരീരങ്ങളെ എന്തിനായി സദീകരിക്കുന്നു 
വെന്ന ശങ്കയെ പരിഹരിച്ചുംകൊണ്ട് ലോകാനുഗ്രഹമാണ്' അവകാര 
പ്രയോജനമെന്നു പറയുന്നു. ലോകത്തില് ഏതൊരുത്ത൪ അന്വവിഷ 
യങ്ങളില് മനസസ ളില് മനസ്സിനെ ചലിപ്പിക്കാതെ ശ്രഭ്ധായുക്തന്മാരായിട്ട്' അപ 

ം] താരകഥകള്ളെ കിത്തിക്കുകയും, അവതാരസ്വരൂപനാമങ്ങളെ ഉച്ചരി 
ന | ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വോ, ഹേ രഘുര്രേഷ്ഠ! അവര്തന്നെ വേഗത്തില് 

കമ്മബന്ധത്തില്നിന്ന്' വേര്പെട്ട [ട്] വരായിട്ടു പരമപുരുഷാത്ഥമായ 
മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 



] 998 അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഡുദ്ധകാണ്ഡം 

ലോകഹിതത്തിന്നായിട്ടു മാതൂമാണ്' നാനാവതാരസ്വരൂപങ്ങ 
മെ നിന്തിരുവടിയെടുക്കുന്നതെന്നു സാരം. 

94. ത്വംബ്രഹ്മണാ പുരാഭൂമേദാരഹാരായ രാഘവ! 

പ്രാത്ഥിതസ്പുപസാതുഷ്ടസൂവം ജാതോസിരഷഘോദകലേ. 

രാഘവ! ത്വംംഹേ രഘുനാഥ! നിന്തിരുവടി, ഭൂമേഃ- ഭൂമിയുടെ, ഭാര 
[ര വ ഹാരായ ഭാരം ഹരിപ്പാനായ്യൊൊണ്ട്, പുരാബൂഹ്മണാ പണ്ട് ബ്രഹ്മാ 

വിനാല്, പ്രാത്ഥിതഃടപ്രാത്വഥിക്കപ്പെട്ടു, തപസാംതപസ്സകൊണ്ട്', തു 
സു 

ഷടത്വംസന്തോഷിച്ച അങ്ങുന്ന്, രഘോടകുലേടരഘുവിന്െറ കല 
ത്തില്, ജാതഃ അസിടജനിച്ചവനാകുന്നു. 

ഹേ രഷഘുശ്രേഷ്ഠ! ഭൂമിയുടെ ഭാരമായി ഭവിച്ചിരി ക്കുന്ന ദുര്ജനങ്ങ 

മെ. സംഹരിക്കേണമെന്ന്', പണ്ടു ബൃഹ്മദേവന് അങ്ങയോട്ട് പ്രാത്ഥി 

ച്ചു. ബ്രഹ്മാവിന്െറ തപ്പസ്സുകൊണ്ടു സന്തോഷിച്ച നിന്തിരുവടി രഘു 

വംശത്തില് അവതരിക്കയും ചെയ്യു. 

359. ദേവകായയമശേഷേണ കൃതംതേ രാമദുഷ്ടരം 

ബഫുവഷസഹസ്സരാണി മാനുഷം ദേഹമാശ്രിതഭഃ 

88. കുര്൪പന്ദുഷ്ഠ,രകമ്മാണി ലോകദ്വയഹിതായച 

പാപഹാരീണി ഭവനംയശസാ പൃരയിഷ്യസി. 

രാമ! അല്ലയോ രാമ! ദുഷ്ടരരംടപ്രയാസസാധ്യമായ, ദേവകായയംടദേ 

വന്മാരുടെ കായ്യം, അശേഷേണം.സമസ്തമായിട്ടു് , തേ കൃതംടഅങ്ങ 

യാല് ചെയ്യപ്പെട്ടു, മാനുഷം ദേഹംടമാനുഷദേഹത്തെ, ആശ്രിതഃ 

ത്വം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടി, ബഹുവഷസഹസ്രാണിടഅ 

നേകം സഹസ്രവഷംകാലംം ലോകദ്വയഹിതായംരണ്ടു ലോകങ്ങളി 

ലും ഹിതത്തിന്നായ്യൊണ്ട്, പാപഹാരീണി ദുഷ്ഠ,രകമ്മാണിടപാപങ്ങ 

മെ ഹരിക്കുന്ന ദുഷ്ഠ,രകമ്മങ്ങളെ, കു൪വന്-ചെയ്യുന്നവനായിട്ടു , ഭവ 

നംംലോകത്തെ, യശസാടയശസ്സുകൊണ്ട, പൂരയിഷ്യസിടപൂരിക്കും. 

അല്ലയോ രാമ! അതിപ്രയാസപ്പെട്ട സാധിക്കേണ്ടതായ ദേവകാ 

യ്യം മുഴുവനും അങ്ങുന്നു ചെയ്യുകഴിഞ്ഞു. ഇന। അനേകായിരം പ് 

ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ സംഹരിക്കുന്നവയും, അതുനിമിത്തം റ 

ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഹിതം സാധിപ്പിക്കുന്നവയും, അന്ൃക്കസാ 

ധ്യങ്ങളുമായ കമ്മങ്ങളെ ചെയ്യ് ലോകത്തില് കീത്തിയെ വ്യാപി 

പ്പിക്കും. 

917. പ്രാത്ഥയാമി ജഗന്നാഥ! പവിത്രം കുരുമേഥൃഹം 

സ്ഥിത്വാല്യഭക്ത്വാസബലഃ ശ്വോഗമിഷ്യസിപത്തനം, 
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ജഗന്നാഥ!ടഹേ ലോകരക്ഷക! മേഗൃഹം-എനെറ ഗൃഹത്തെ, പവി 
തം കുരു പരിശ്ുഭധമാക്കിയാലും, അദ്യസബലഭ സ്ഥിത്വാടഇന്ന് സൈ 

ന്സഹിതനായി സ്ഥിതി ചെയ്യിട്ടു , ഭക്ത്വാട ഭൂജി ചിട്ട . ശ്വഃ-നാളെ, 

പത്തനം ഗമിഷ്യസി-രാജധാനിയെ അങ്ങക്ക് ത്ത പ്രാത്ഥ 

യാമിഞാന് പ്രാത്വഥിക്കുന്നു. 

ഹേ ഭവനപാലക! ഞാനങ്ങയോടൊന്നപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങു 

ന്ന് എനെറ ആശ്രമത്തെ പരിത്ുദ്ധമാക്കേണം. സൈന്മൃയത്തോടുക്രടെ 

ഇന്നിവിടെ വസിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നാളെ രാജധാനിയിലേക്കു 

പോകാം. 

98, തഥേതിരാഘവോതിഷ്ടത്തസ്തിന്നാത്രമഉത്തമേ 

സസൈന്ഭ പുജിതസ്തലേന സീതയാ ലക്ഷ്ുണേനച. 

തഥാ ഇതിം അങ്ങിരനയെന്ന്, ഉത്തമേ തസ്മിന് ആതശ്രമേടഉത്തമ 
മായ ആ ആശ്രമത്തില്, രാഘവദടരാഘവന്, അതിഷ്ഠത് ടസ്ഥിതി 
ചെയ്യു, സസൈന്പഭ-സൈസ്പയത്തോടുക്രടിയവനും, സീതയാ ലക്ഷ്മ 

ണേനചടസിതയോടും ലക്ഷ്മണനോടും ക്രടിയവനുമായ, രാഘവഃം 

രാഘവന്, തേനട അവനാല്, പൂജിതഃ പൂജിക്കപ്പെട്ടു. 

അങ്ങിനെതന്നെ ചെയ്യാമെന്നു സമ്മതിച്ച രാമചന്ദ്രന് സൈന്യ 
ത്തോടും സീതയോടും ലക്ഷ്മൂണനോടുംക്രടെ ഉത്തമമായ ആ ആശ്രമ 

ത്തില് വസിച്ച. ഭരദ്വാജമുന।! അവരെ സല്കരിച്ചു. 

ഈയ ഘട്ടുത്തിലും, ശ്രീരാമ ചന്ദ്ര൯ ഭരദവാജമുനിയോട്ട്” വാനര 
ന്മാക്കവേണ്ടി ഒരു വരം പ്രാത്ഥിച്ചതായിട്ടു് ശ്രീപാല്ലീകി പറയുന്ന പ 
ല്യങ്ങറം:__ 

തേസ്ൃൃതച്ഛുിരസാവാക്യം പ്രതിഗൃഹൃതൂരാഘവഭ 

ബാഡ്മമിത്യേവസംഹൃഷ്ട ഇമംവരമയാചത 
അകാലേഫലിതാവ്ൃക്ഷാഃ സര്വതതശ്ചമധു ചത 
ഭവന്തൂഭഗവന്നിത്യം വാനരാണാം കൃതേമമ 
നിഷ്ണുലാഃ സന്തുഫലദാ അപുഷ്്യാട പുഷ്്ശോഭിതാട 
തുഷ്യ്രാശ്ചെവസപത്രാഃ സ്പൂര്വിസ്രവേയുര്മധൂനിച.?? 

ആ മുനിയുടെ വാകൃത്തെ രാമന് ശിരസ്സുകൊണ്ട് വഹിച്ചു. സ 
ന്തോഷപൃൂര്വം അങ്ങിനെതന്നെ ചെയ്യാമെന്നു സമ്മതിച്ചു. ഭഗവന്! 
വാനരന്മാക്കവേണ്ടി ഞാനങ്ങയോടൊരു വരം യാചിക്കുന്നു. വൃക്ഷ 
ങ്ങറം അകാല്വത്തിലും ഫലമുള്ള വയ്യം ഫ്ില്ലാ ഭാഗവും മധുരമുള്ള വയു 
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രി മായ് ഭവിക്കേണം. ഫലങ്ങളില്ലാത്തവയില് ഫലങ്ങളും, പുഷ്യങ്ങള 
ല്ലാത്തവയില് പുഷ്ചങ്ങളും ഇലകജില്ലാത്തവയില് ഇലകളും ഉണ്ടായ്ക്കു 
രേണം. അവയില് നിന്നു തേന് ഒഴുകുകയും വേണം... 

ഇങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ചപ്പോഠം, 

രാമേണോദാഹൃതംശ്രത്വാ ഭരദ്വാജോമഹാതപാ$ 

ഏവമസ്പ്വിതിചോവാച വരസ്നേഭവിമുര്ല്ലഭഃ്? 

മഹാ തപദശക്തിയുള്ള ഭരദ്വാജമനി രാമന് ആവശ്യപ്പെട്ടതി 
% നെ കേട്ടശേഷം, “അങ്ങുന്നാവശ്ൃപ്പെട്ട വരം ഭൂമിയില് ലഭിപ്പാന് 

പ്രയാസമുള്ള ഒന്നാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹംപോലെ ഭവിക്കട്ടെ?” 

എന്നു” പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യു. 

39. തതോരാമശ്ചിന്തയിത്വാ മുഹുത്തംപ്രാഹമാരുതിം 

ഇതോഗച്ഛു ഹന്തമംസ്ത്വമയോധ്യാംപ്രതിസത്വരഃ 

40. ജാനീഹികുശലീകച്ചിജ്ജനോനയുപതിമന്ദിരേ 
ശൃംഗവേരപുരംഗത്വാ ബ്രുഹിമിതരംഗുഹംമമ 

41. ജാനകീലക്ഷൂണോപേതമാഗതംമാംനിവേദയ 

തതട രാമഃ അനന്തരം രാമന്, മുഫുത്തം ചിന്തയിത്വാട അല്പസമയം 

ആലോചിച്ചിട്ട്, മാരുതിംവായുപുത്രനോട്ട്, പ്രാഹ പറഞ്ഞു, ഹന 

മന്! ത്വം_ഹേ ഹന്തൂമന് നീ, സത്വരഃടത്വരയോടു ക്രടിയ വനായിട്ട്, 

ഇതം ഇവിടെ നിന്ന്, അയോഭധ്യാം അയോഭദ്യയെക്കുറിച്ച്, ഗച്ഛുംഗ 

മിച്ചാലും, യൃപതിമന്ദിരേ-രാജഭവനത്തില്, ജനഃ കുശലീകച്ചിത് ജ 

നം കുശലിയോ എന്ന്, ജാനീഹിടഅറിഞ്ഞാലും, തൃംഗവേരപുരം ഗ 

ത്വാ തൃംഗവേരപുരത്തെ ഗമിച്ചിട്ട് , മമ മിതൂംഗുഹം-എനെറ ഇഷ്ട 

നായ ഗുഹനോടട്, ബ്രുഹി- പറഞ്ഞാലും, ജാനകീലക്ഷണോപേതം- 

ജനകപൂത്രിയോടും ലക്ഷ്കൂണനോടും ക്രടിയവനായിട്ട്, ആഗതം മാം 

ആഗമിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെ, നിവേദയം അറിയിച്ചാലും. 

പതിനാല വഷം തികയുന്ന ദിവസമാണ് ഭരദ്വാജാത്രമത്തില് 

എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അന്ന് ഭരതസമീപത്തിലെത്താതിരുന്നാല് അ 

ഗ്നിയില് പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് ഭരതന് പ്രതിഞ ചെയ്യിരിക്കുന്നത്. 

അതുകൊണ്ടു് ആഗമനവ്ൃത്താന്തം ഭരതനെ അറിയിക്കേണ്ടതാവശ്യമാ 

യിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങിനെ അല്പസമയം ആലോചിച്ച രാമചന്ദ്രന് വാ 

യുപുതനോട്ട പറഞ്ഞു. “ഹേ ഹനമന്! നീ അയോദഭധ്യയില് വേഗം 

ഏത്തുവാന് തക്കവിധം ഇവിടെ നിന്നു പോകേണം. അവിടെ രാജാ 
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പിനന്െറ മന്ദിരത്തില് എല്ലാ പേക്കം സെരഖ്യദമോ എന്നറിയുക. പോ 

കുന്ന വഴിയിലുള്ള ശൃംഗവേരപുരത്തെത്തിയ ഉടനെ എനെറ മിത 

മായ ഗുഹനോട്ട്: സീതാലക്ഷ്മണസഹിതനായിട്ട് ഞാന് എത്തിയിരി 

ക്കുന്ന വത്തമാനം അറിയിക്കുക.? 

നന്ദിഗ്രാമംതതോഗത്പാ ഭ്രാതരം ഭരതംമമ 

48. ദൃഷ്ണപാബ്രുഹിസഭായ്യസ്യ സദ്രാതുഃ കുശലംമമ 

സീതാപഹണാദീനി രാവണസൃവധാദികം 

49. ബ്രുഹിക്രമേണമേഭാതുഃ സര്വംതതരവിചേഷ്ടിതം. 

തതഃ നന്മിഗ്രാമം ഗത്വാട അനന്തരം നന്മിഗ്രാമത്തെ ഗമിച്ചിട്ട് , മമ്ട 
എന്റെറ, ഭ്രാതരം സഹോദരനായ, ഭരതം ദുഫ്ലപാടം ഭരതനെ ദശി 

ച്ചിട്ടു", സഭായ്യസ്ൃ ഭായ്യയോടു ക്രടിയവനും, സഭ്രാതുഃം ഭാതാവോടുക്ര 

ട്ടിയവനുമായ, മമ കശലംബ്രുഹി-എനെറ കുശലത്തെ പറഞ്ഞാലും 

സിതാപഹരണാദീനിടസീതയുടെ അപഹരണം ആദിയായിട്ടുള്ളതും, 

രാവണസ്ൃകരാവണനെറ, വധാദികംടവധം ആദിയായിട്ടുള്ളതും, 

തത്ര-അവിടെ, സര്വം ത ണത പ്രവൃത്തിയേയും, 

ക്രമേണംക്രമത്തില്, മേഭ്രാതു*-എനെറ ദഭ്ൂരാതാവിനോട്ട് , ബ്രഹി-പറ 
ഞ്ഞാലും. 

ഗേഹനോടു വിവരം അറിയിച്ചശേഷം നന്മിഗ്രാമത്തിലേക്കു 
പോകുക. അവിടെ വസിക്കുന്ന എന്െറ അനുജനായ ഭരതനെ കാ 

ണേണം. സീതക്കും ലക്ഷ്മൂണന്നും എനിക്കും കുശലമെന്നറിയിച്ചശേ 
ഷം ഞങ്ങറം കാട്ടില് പ്രവേശിച്ചതില് പിന്നെയുണ്ടായ, സീതാപഹ 
രണം, രാവണവധം, മുതലായ എല്ലാ സംഭവങ്ങളേയും ക്രമത്തില് 
പറഞ്ഞറിയിച്ചാലും.?” ്രോതരംഭരതംദൂഷ്്വാ” എന്ന പദപ്രയോഗ 

ത്തില് സഹോദരനായ ഭരതനെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നീ നോക്കേണം. ആ 
കൃതിദശനത്താല് അവനെറ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭാവത്തെ അറിയേണം. 
എന്െറ ആഗമനത്തെ പ്രതിക്ഷിക്കുന്നവനോം, വിപരീതഭാവമുളുഒവ 
നോ എന്നു സൂക്ഷിച്ചറിയേണം. ഇത്രത്തോളം നിഷ്ഠഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു, 
താഴെ കാണുന്ന സംഗതി നിമിത്തം, ധരിക്കേണം. 

ഹത്വാ ശതൂഗണാ൯ സര്വാ൯ സഭായ്യഃ സഹലക്ഷ്മൂണഃ 
44. ഉപയാതി സമുൃദ്ധാത്ഥഃ സഹജ്ക്ഷഹരിശ്വരൈഃ 

ഇത്യുക്തവാ തരൂ വൃത്താന്തം ഭരതസ്യ വിചേഷ്ടിതം 
39. സര്വം ഞഞാത്വാ പുനഃ ശിദ്ര്യമാഗച്ഛ, മമ സന്നിധിം 
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സര്വാന് ശത്രഗണാന് സര്വന്മാരായ ശത്രുസമൂഹങ്ങളെ ഹത്വാ-ഹ 
നിച്ചിട്ട്, സഭായ്യയഃ_ ഭായ്യയോടുക്രടിയവനും, സഹലക്ഷ്മണഭടലക്ഷ്മണ 
നോടു ക്രടിയവനും, ്ക്ഷഹരിശ്വരൈഃ സഹടടടക്ഷാധിപന്മാരോട്ടം 
വാനരാധിപന്മാരോട്ടംക്രടെ, സമൂദ്ധാത്ഥഃ- സമ്പൂര്ണമായി സാധിച്ച 
കായ്യത്തോടുക്രടിയവനായിട്ട*, ഉ പയാതി൭പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത 
മ കുത്വാട ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട്', തത്ര വൃത്താന്തം- അവിടുത്തെ വൃത്താ 
ന്തത്തെയും, ഭരതസുയ) വിചേഷ്ടിതംഭരതനന്െറ വിശേഷഭാവത്തെ 
യും സരവം ഒഞാത്വാടസര്വവും അറിഞ്ഞിട്ട്, പുനഃശീലംടപി 
ന്നെ വേഗം, മമ സന്നിധിം ആഗച്ചു -എനെറ സമീപത്തെ ആഗമി 
ച്ചാലും. 

“സകല ശത്രുക്കളെയും സംഹരിച്ചുശേഷം, ഭായ്യയായ സീത, അ 
നുജനായ ലക്ഷ്മണന്, ജാംബവാന്, സുഗ്രീവന് മുതലായ ഉഒട്ക്ഷാധിശ 

ന്മാര്, വാനരാധിപന്മാര് എന്നിവരോടുക്രടെ സര്വകായ്യുവും സാധി 
[ടി ച്ച് കൃതാത്ഥനായി വരുന്ുണ്ടെന്നറിയിക്കണം. അപ്പോം അവിടെ 

[ഷി 

നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതിയും ഭരതന്െറ സകല ഭാവത്തേയും നന്നാ 

യറിഞ്ഞശേഷം വേഗം എനെറ സമീപത്തില് വരിക. 

ഇതയും പറഞ്ഞതില്നിന്ന് ഭരതന് രാജ്യത്തിലാസക്തനോ വി 

രക്തനോ എന്ന സംഗതിയില് ശ്രീരാമ ചന്ദ്രന്ന് സംശയമുണ്ടായിരി 

ക്കുന്നുവെന്നു തോന്നും. ഭരതനന്െഠ പരമഭക്തിയെ നന്നായറിയുന്ന സ 

വൃണഞനായ ഭഗവാന്നു് സംശയത്തിന്നവകാശമില്ലാതിരിക്കേ ഇങ്ങി 

നെ ഇവിടെ പഠഞ്ഞതിനന്െറ ആവശ്യമെന്താണെന്നാലോചിക്കുന്നതു് 

ഗണമായിരിക്കും. “ബലവാനിന്ദ്രിയഗ്രാമോവിദ്വാംസമപി കഷതി” 

്ുന്രരിയസമൂഹങ്ങക്കുള്ള ശക്തി വിദ്വാനെയും വിഷയങ്ങളിലേക്കാ 

കഷിക്കും?? എന്നാണറിവുള്ള വരുടെ അഭിപ്രായം. പതിനാലുകൊല്ലം 

രാജ്യാധിപത്യം വഹിച്ച ഒരുവന് ഭരതനെപ്പ്പോലെ ജിതേന്ദ്രിയനായി 

രുന്നാല്ക്രടെ ആധിപത്യത്തെ ഒഴിയുവാന് ഇച്ഛുിച്ചുവെന്നു വരുന്നതു് 

വകൂരെ പ്രയാസമായ സംഗതിയാണെന്ന് സാധാരണ രാജാക്കന്മാര 

ആലോ ചിക്കേണം. ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന എല്ലാപേരും ഭരതതു 

ല്യന്മാരായിരിക്കയില്ലെന്നുകൂട ആലോചന ആവശ്യമാണെന്ന് സൂചിപ്പി 

൧൭വാനാണ് സംശയഭാവത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ച്. 

തഥേതി ഹനുമാംസ്ുത്ര മാനുഷം വപുരാസ്ഥിതഃ 

48 നന്ദിഗ്രാമം യയൌ തൂർണം വായുവേഗേന മാരുതി 

ഗരുത്മാനിവവേഗേന ജിഘ്ൃക്ഷന് ഭജഗോത്തമം. 
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തഥാ ഇതി അപ്പകാരമ മെന്ന് ം ഹനുമാന് ഹനുമാന്, തത്ര-അവിടെ, 

മാനുഷം വപുടം മനുഷ്യശരീരത്തെ ആസ്ഥിതഃ ആസ്ഥാനംഷെയ്യൂം 

ദജഗോത്തമംഉത്തമസര്പത്തെ, ജിഘ ക്ഷ൯൭ഗ്രഹിപ്പാനിച്ഛുിക്കുന്ന, 

ഗരുത്മാ൯ ഇവ_ഗരുഡനെന്നപോലെ, വായുവേഗേനടവായുവേഗ 

ത്തോടുക്രടെ, മാരുതിഃ-വായുപുത്രന്, നന്മിഗ്രാമംനന്ദിഗ്രാമത്തെ, 

തൂരണം യയൌ വേഗം യാനംചെയ്തു. 

“കല്പനപ്ര പ് ഫന്നുപറഞ്ഞെ ഹനുമാ൯ മനുഷ്യ്യാക്ട തിയെ അം 

ശീകരിച്ച. ഉല്കൃഷ്ഠസര് പത്തെപ്പിടിപ്പാ൯ ഭാവിക്കുന്ന ഗരുഡനെന്ന 

പോലെ റ: ത്താടുക്ൂടെ നന്ദിഗ്രാമത്തിലേക്കായി പുറപ്പെട്ടം 

4ഗരുത്മാന് ഭജഗോത്തമം?? എന്ന ഉപമാനം രാമനില് വിരോധഭാ 

വം ഭരതനുണ്ടെന്നു കണ്ടാല് തല്ക്ഷണം ഭരതനെ സംഹരിക്കണം 

എന്ന വി ചാരംക്രടെ, രാമനിലുളൂള അതിഭകതിനിമിത്തം, ഹനുമാന്നു 

ണ്ടായിയെന്നു സൂച്പ്പിക്കുന്നു 

മോനുഷംധാരയന് രൂപം ശൃംഗവേരപുരംയയെയ്” മാനുഷരൂപ 

ത്തെ ധരിച്ച ഹനുമാന് ശൃംഗവേരപുരം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് ത്രീവാ 

ത്മീകി വചനം. “നന്ദിഗ്രാമം യയെൌതൂര്ണം? എന്നതിന്ന് , “വേഗ 

ത്തില് നന്ദിഗ്രാമം പ്രാപിച്ചു "വെന്നത്ഥം ഗ്രഹിച്ചാല് താഴെപറയുന്ന 

വാക്യാത്ഥത്തിന്നു വിരോധം നേരിടും. “നന്മിഗ്രാമത്തെ പ്രാപിപ്പാനാ 

യ പുഠപ്പെട്ടു?"വെന്നുതന്നെ ധരിക്കേണം. 

47. ശൃംഗവേരപുരംപ്രാപുയ ഗുഹമാസാദ്പമാരുതിഃ 

ഉവാചമധുരംവാക്യം പ്രഹൃഷ്ടേനാന്തരാത്മനാ. 

ശൃംഗവേരപുരംം ശൃഗവേരപുരത്തെ, പ്രാപ- പ്രാപിച്ചിട്ട്, ഗുഹംആ 

സാദ ഗുഹനെ പ്രാപിച്ചിട്ട്, മാരുതിഃ-വായുപുതന്, പ്രഹൃഷ്ട്രേന അ 
ന്തരാത്മനാടസന്തോഷിച്ച മനസ്സോടുകൂടെ, മധുരംവാക്യംകമധുരമായ 
വാക്യത്തെ, ഉവാചം പറഞ്ഞു. 

ഹനുമാ൯ ശൃംഗവേരപുരത്തില് പ്രവേശിച്ചു ഗുഹനെക്കണ്ട 
പ്പോഠംത്തന്നെ ഹനുമാന്െറ മനസ്സിന്നത്യനന്ദമനുഭവട പുട്ടതിനാല് 
ന ്ിിനെ പറഞ്ഞു. 

43. രാമോദാശരഥിഭ ശ്രീമാന് സഖാതേ സഹസീതയാ 
സലക്ഷ്ലണസ്ത്വാം ധമ്മാത്മാ ക്ഷേമീകശലമബ്ബലീത്. 

ധമ്മാത്മാടധമ്മസ്വ രാ മി മാത്മാടധമ്മസ്വരൂപനും, ശ്രിമാന ഉ ല്കൃ ഷ്ശോഭയേ ടു ക്രടിയ 

വ നല തേസഖാം അങ്ങയുടെ പ്രിയനും, ദാശരഥിടചദശരഥനെഠ വൂ 
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തൂരനുമായ, രാമഃകരാമന്, സീതയാസഹംസീതയോടുക്രടെയും, സല 
കഷ്ണണട - ലക്ഷ്ൂണനോടുക്രടെയും, ക്ഷേമിടക്ഷേമത്തോടട ക്രടിയവനാ 

ഠ യിട്ട് , ത്വാം അങ്ങയോട്ട്, കശലം അബ്രവീത് സൌഖ്യം പറഞ്ഞി 
രിക്കുന്നു. 

ധമ്മംതന്നെ സ്വരൂപം ധരിച്ചുവന്നവനും, ലോകോത്തരസൌ 
ന്ദയ്യമൃത്തിയും ദശരഥപൂത്രനും, അങ്ങയുടെ മിത്രവൃയമായ ശ്രീരാമന് 

൭ സിതാലക്ഷണസമേതനായി ക്ഷേമത്തോടുക്രടെ അങ്ങയോട്ട സൌ 
ഖ്യമറിയിക്കുന്നു. 

" 49. അനുജ്ഞാതോദ്യമുനിനാ ഭരദ്വാജേന രാഘവ 

ആഗമിഷ്യതിതംദേവം ദ്രക്ഷ്യസിത്വം രഘൃയത്തമം. 

ഭരദവാജേനമുനിനാം ഭരദ്വാജമുനിയാല്, അനുമാഞാത£ രാഘവഭ_അ 

നുമതി നല്കപ്പെട്ട രാമന്, അദ്യയആഗമിഷ്യതിം ഇപ്പോം ആഗമി 
ക്കും, രദ്മൂത്തമംതംദേവംടരഘുത്രേഷ്ഠനായ ആ ദേവനെ, ത്വംദ്ര 
ക്ഷ്യസിടനീ ദശിക്കും. 

ഭരദ്വാജമുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലിരിക്കുന്ന ശ്രീരാഘവന്, അദ്ദേ 

ഹത്തിനെറ അനുമതിപ്രകാരം ഇപ്പോഠം വരും. രഡുനാഥനായ ആ 

ദേവനെ നിണക്കു കാണാം. 

50. ഏവമക്ത്വാമഹാതേജാട സംപ്രഹൃഷ്ട്തനതൂരുഹം 

ഉല്പപാതമഹാവേഗോ വായുവേഗേന മാരുതിഃ. 

മഹാതേജാടകമഹത്തായ തേജദസ്സാടു ക്രടിയവന്, സംപ്രഹൃഷ്ടതതൂരു 

ഹം അത്യന്തം ഹഷത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന രോമങ്ങളോട കൂടിയവ 

നോട്ട്, ഏവംഉക്ത്വാടഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു്, മഹാലേഗഭമാരുതി-. 

മഹത്തായ ശക്തിയോടുക്രടിയ വായുനന്ദനന്, വായുവേഗേനടവായു 

പചേഗത്തോടുക്രടെ, മല്പപാതട ഉല്പതിച്ചു. 

ശ്രീരാമനാമശ്രവണമാതൂത്താല് ന; ശ്യ; 

ണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുഹനോട്ട്' മഹാ തേജസ്വിയും മഹാ ശക്തനുമായ ഹനു 

മാന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഉടനെ വായു വേഗത്തോടുക്രൂടെ ആകാശ 

ത്തിലേക്കു ചാടി. 

51. സോമപശ്യദ്രാമതിത്ഥം ച സരയൂംച മഹാനദീം 

താമതിക്രമൃഹനുമാന് നന്ദിഗ്രാമം യയെരമുദാ. 

സപ റനുമാ൯ംആ ഹനുമാന്, രാമതീത്ഥം ചരാമതീത്ഥത്തെയും, മ 

ഹാനദീം സരയും ച്ചമഹാനദിയായ സരയുവിനെയം, അപശ്യത്ക കം 



€ 

പതിനാലാം സഗ്ഗം 1] 390 

ി ടി 
ണ്ടും താം അതിക്രമ്യ- അതിനെ അതിക്രമിച്ചിട്ട്, മുദാ- സന്തോഷ 

ത്തോടുടക്രടെ, നന്ദിഗ്രാമംടനന്ദിഗ്രാമത്തെ, യയെൌകയാനംചെയ്മൂു. 

ആകാശത്തില് ക്രടെ, അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ഹനുമാന 
രി ] ലം; പി 

ശ്രീപരത്രരാമനാല് “നിര്മിക്കപ്പെട്ട തീത്ഥത്തെയും സരയൂ മഹാനദ। 

യേയ്യം കണ്ടു. നദി കടന്നിട്ട്” സന്തോഷപൃ൪വം നന്മിഗ്രാമത്തെ പ്രാ 

പിച്ചു. ഭരതനെറ പു ല് പരിശ്രുദ്ധമായ അന്തരിക്ഷത്തില് 

പ്രവേശിച്ചപ്പോംതന്നെ ഹനുമാന്ന്' അതിസത്തോഷമുണ്ടായിയെന്ന 

ഭിപ്രായം. 

58, ക്രോശമാത്രേത്വയോധ്യായാശ്ചീരകൃഷ്ണാജിനാംബരം 

ദദശഭരതംദീനം കൃശമാശ്രമവാസിനം. 
58, മലപങ്കവിഭിശ്ധാംഗം ജുടിലം വല്ലലാംബരം 

ഫലമൂലകൃതാഹാരം രാമ ചിന്താപരായണം. 

54. പാദുകേതേപുരസ്ത്രത്യ ശാസയന്തം വസുന്ധരാം 

മന്ത്രിഭിഃ പൌരമുഖബ്യൈശ്ച കാഷായാം ബരധാരിഭിഃ 

25. വൃതദേഹംമൂത്തിമന്തം സാക്ഷാദ്ധരമമിവസ്ഥിതം 
ഉവാചപ്രാംജലിര്വാക്യം ഹന്തൃമാന് മാരുതാത്മജടഃ 

അയോധ്യായാഃ ക്രോശമാത്രേ- അയോധ്യയില് നിന്ന് ക്രോശം ( നാലു 

നാഴിക) ദൂരത്തില്, ചീരകൃഷ്ണാജിനാംബരം ചീരവും (വസ്തുഖണ്ഡവും) 
കൃഷ്ണാജിനവും (കൃഷ്ണമുഗത്തോലും) വസ്ത്രമായുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നവ 
നും, മലപങ്കവിദിശ്ധാംഗംട ചളിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവയവത്തോടട 
ക്രടിയവനും, ജടിലംജടകളോടുക്രടിയവനം, വല്ലലാംബരംട മരവി 
രിയുടുത്തിരിക്കുന്നവനും, ഫലമൂലകൃതാഹാരംംഫലമുലങ്ങളാല് നിവ 
ത്തിക്കപ്പെട്ട ആഹാരത്തോടുക്ൂടിയപനും, രാമചിന്താപരായണംപരാ 
മനെ ചിന്തിക്കുന്നതില് തല്പരനും, തേ പാദുകേടആ പാദുകകളെ, 
പുരസ്തൃത്യ-പുരസ്ത്ൃരിച്ചിട്ട് , വസുന്ധരാം ശാസയന്തം ഭൂമിയെ രക്ഷി 
ക്കുന്നവനും, കാഷായാംബരധാരിഭിഃകാഷായവസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന, 
മന്ത്രിഭിഃട മന്ത്രിമാരാലും, പൌരമുഖ്ച്യൈഃ-പുരവാസികളില് പ്രധാനി 
കളാലയം, വൃതദേഹംട ചുററപ്പെട്ട ദേഹത്തോടുക്രടിയവനും, മുത്തി 
മന്തം സ്വരൂപത്തോടുക്രടിയ, സാക്ഷാത് ധര്മം ഇവസ്ഥിതം. പ്രത്യ 
ക്ഷധര്മമോ ഏന്നു തോന്നുമാറിരിക്കുന്നവനുമായ, ഭരതംംഭരതനെ, 
ദദശം- ദശിച്ചം മാരുതാത്മജ& ഹന്തമാന്ട വായുപൂത്രനായ ഹനുമാന്, 
പ്രാംജലിഃട ലിയു കൂടിയവനായിട്ട്, ഉവാച പറഞ്ഞു. 
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അയോദ്ധ്യയില് നിന്ന് നാലുനാഴിക മൂരെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാ 
മമായ നന്മിഗ്രാമത്തിലെ ആശ്രമത്തില് വസിക്കുന്ന ഭരതനെ വായു 
പുത്രനായ ഹനുമാന് കണ്ടു. ഭരതനന്െറ ആകൃതി, വേഷം, ഭാവം, എ 

ന്നിവയെ കവി സ്ുഷ്ടമാക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ വസ്തൃത്തിനീതെ കഷ്ണുമൃഗ 

ത്തോലും അതിനീതെ മരവിരിയും ഉടുത്തിട്ടുണ്ടു. ചടച്ചിരിക്കുന്ന ശരീ 

രം, മുഖത്തു ദുഃഖഭാവം, ചള പുരണ്ടിരിക്കുന്ന ദേഹം, ശ്രസ്ത്റീല് ജു 

ടാഭാരം, ഫലമൃലങ്ങഠംകൊണ്ടു മാത്രമുളള ആഹാരം, രാമസ്വരൂപ 

ധ്യാനത്തില് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മാനസം, ശ്രീരാമന് നല്കിയിരിക്കുന്ന 
ആ പാമുകളെ മുമ്പില്വെച്ച് അതില് സമപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാജ്യപ 

രിപാലനപ്രവൃത്തി. കാഷായവ്സ്രും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരും പുര 

വാസികളില് പ്രധാനികളായ രാജ്ൃതന്ത്രണ്ഞന്മാരും ചുറവമിരിക്കുന്നു 

ണ്ട്. ധര്മംതന്നെ സ്വരൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വോ എന്നു് കാണുന്നവ 

ക്ഖ' തോന്നും. ഇപ്രകാരമിരിക്കുന്ന ഭരതനെക്കണ്ട ഉടനെ ശിരസ്സില് 

കൈക വെച്ചു തൊഴുത ഹനുമാന് പറഞ്ഞു. 

56. യംത്വം ചിന്തയസേരാമം താപസം ദണ്ഡകേസ്ഥിതം 

അനുശോചസികാകല്സ്ഥഃ സത്വാം കുശലമബ്ബവീത്. 

ദണ്ഡകേസ്ഥിതംദണ്ഡകത്തില് സ്ഥിതനുംം താപസംംതാപസനു 

മായ, യം രാമംംയാതൊരു രാമനെ, ത്വം ചിന്തയസേട അങ്ങുന്നു ചി 

ന്തിക്കുന്നുവോ, അനുശോ ചസികംദുഃഖിക്കുന്നുവോ, സഃ കാകുല്സ്ഥടം 

ആ രാമന്, ത്വാം. അങ്ങയോട്, കുശലം അബ്ബവിത് ടകുശലം പറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ദണ്ഡകവനത്തില് താപസനായി സഞ്ചരിക്കുന്ന യാതൊരു രാമ 

ദേവനെ ചിന്തിച്ച് അങ്ങുന്നു ദുഖിക്കുന്നുവോ ആ രാമലന്ദ്രന് അങ്ങ 

യോടു കുശലം പറയുന്നു. 

517. പ്രിയമാഖ്യാമിതേദേവ! ശോകംതൃജസുദാരുണം 

അസ്ിന്മുഹുത്തേ ഭ്രാത്രാ ത്വംരാമേണ സഹസംഗതഃ. 

ദേവ!_ഹേ മഹാരാജാവേ! തേ- അങ്ങയോട്, പ്രിയം ആഖ്യാമിടപ്രി 

യത്തെ പഠയുന്നേന്, സുദാരുണം ശോകം -അതികഠ്നമായ മുഖ 

ത്തെ, ത്ൃജംത്ൃജിച്ചാലുംം അസ്തി൯ മുഹുത്തേടഈ മുഹുത്തത്തില്, ഭാ 

തരാരാമേണസഹ ഭാതാവായ രാമനോടുക്രടെ, സംഗത്ഭ- മേരുനുവ 

നാകുന്നു. 
ഹേ ദേവ! അങ്ങക്കിഷമായിരിക്കുന്ന വത്തമാനം ഞാനു പറ 
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യാം. കഠോരമുഭഖത്തെ വിട്ടുകള ഞ്ഞാലും. ഈ മഫ്മുത്തത്തില്ത്തന്നെ 
വ ി 

ജ്യേഷ്ഠ ഭാതാവായ രാമനോടു കൂടെ അങ്ങക്ക ചേപ്പയുണ്ടാകും, 

58. സമരേ രാവണം ഹത്വാ രാമഃ സിതാമവാപ്യച 

ഉപയാഠ്തി സമൃദ്ധാത്ഥഭ സസീതഃ സഹലക്കഷ്മണഃ 

ഉ 
തുപായാതി?? എന്നും “സസിതശ്ച സലക്ഷ്മൂണഭ”” | 

₹ യ] 

| എന്നും പാഠഭേദമുണ്ടു . 

രാമഃരാമ൯.. സമരേ യുഭ്ധത്തില്, രാവണം ഹത്വാടരാവണനെ ഹ 
! ി  ! ലി ൭ നിച്ചിട്ട്, സീതാംസീതയെ; അവാപൃചംപ്രാപിച്ചിട്ടു സമൃദ്ധാത്ഥ 

] സ ] ലം 

സാധിച്ച കായ്യത്തോടുക്രടിയവനും,. സസിതഃ-സിതയോടുക്രടിയവ 
ള് 

നും സഹലക്ഷ്മണഃലക്ഷ്യൂണനോടുക്ൂടിയവനമായിട്ടു, ഉപയാതിടസ 

മീപത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. 
ലി ടി 

ശ്രീരാമന് യുദ്ധത്തില് രാവണനെ സംഹരിച്ച് സീതയെ വീ % 
ണ്ടെടുത്തു്, ഉദ്ദേശിച്ച കായയും മഴവനും സാധിച്ചശേഷം സീതാലക്ഷ്മ 

സമേതനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. 
൭ ി 

59. ഏവമുക്തോ മഹാതേജാ ഭരതോ ഹഷമൂര്ച്ഛ്ിതഃ 

പപാത ഭവിചാസ്വസ്ഥഃ കൈകേയി പ്രിയനന്ദനടഃ 

ഏവം ഉ ക്തഃ_ ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട, മഹാതേജാ ഭരതഃ-മഹത്താ 
ി & 

യ തേജസ്റ്റോടുക്രടിയഭരുതന്, ഹഷംമൂര്ച്ഛ്രിതടഹഷത്താല് മൂര്ച്ഛുയെ 

പ്രാപിച്ചവനും, അസ്വസ്ഥഃ ചടസ്വസ്ഥനല്ലാത്തവനുമായിട്ടു, കൈ 
ടി റി നു കേയി പ്രിയനന്ദനഃ_ കൈകേയിയുടെ പ്രിയപുത്രന്, ഉവി പപാത 

ഭൂമിയില് പുതിച്ചു. 
[ കൈകേയിയുടെ പ്രിയപുത്രനായ ഭരതന്, ഹനുമാന് പറഞ്ഞതു 

കേട്ടപ്പോഠം, സന്തോഷഭാരത്താല് മോഹാലസ്യം പ്രാപിച്ച്, സംസ്ഥ 
നല്ലാതെ നിലത്തെ 
ശ്രീപാ്ീകി കുറെക്രടെ ഭംഗിയാക്കീട്ടുണ്ട്. 

“ഏവമുക്തോ ഹനുമതാ ഭരത കേകയീസതഃ 
ഒത്പപാത തദാ ഹൃഷ്രോ ഹഷാന്മോഹം ജഗാമച? 

ഫനുമാനാല് ഇപ്രകാരം പഠയപ്പെട്ട കെ കെകേയിപൃൂത്രനായ ഭര 
തന് സന്തോഷിച്ചു തുള്ളിച്ചാടി. സന്തോഷഭാരത്താല് മോഹാലസ 

ല് ൭ 

ച്ച് ളി ഗ് ത്തയും പ്രാപിച്ച. അതിസന്തോഷവത്തമാനം കേംംക്കുമ്പോം സ്വ 
തെയുണ്ടാകുന്ന തള്ളിച്ചയെ ഉ ത്പപാതാ? എന്ന പദത്ത ല് വൃക്ത 
മാക്കുകയും, അതിന്െറ ഫലമാണ്: മോഹാലസ്യം എന്നു് സൂചിപ്പിക്കു 
കയും ചെയ്യിരിക്കുന്നു 
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60. ആലിംഗ്യ ഭരതഃ ശീഘ്വം മാരുതിം പ്രിയവാദിനം 
ആനന്ദമൈരശ്രജലൈഃ സിഷേച ഭരതട കപിം 

പ്രിയവാദിനംടപ്രിയംപഠഞ്ഞു, മാരുതിംടവായുസുതനെ, ഭരതഭഭര 

തന, ഗശീഘം ആലിംഗ്യ-വേഗം ആലിംഗനംചെയ്യിട്ട്, ആനന്ദ 

ജൈ ആനന്ദത്തില് നിന്നുണ്ടായ, അശ്രുജലൈ കണ്ണീര് കൊണ്ട്, 

കപിം-വാനരനെ, സിഷേചംസേചനംചെയ. 
തു 

പ്രിയവത്തമാനം അറിയിച്ച ഹനുമാനെ ഭരത൯ വേഗം ആലിം 

ഗനംചെയ്യൂ. സന്തോഷാധികൃത്താല് പുറപ്പെട്ടൊഴുകീയ കണ്ണ്ീ൪കൊ 

ണ്ട് വാനരനെ അഭിഷേകവുംചെയ്യു. 

൫1. ദേവോവാ മാനുഷോവാത്വ മനുക്രോശാദിഹാഗത$ 

പ്രിയാഖ്യാനസൃതേ സെരമൃ ദദാമി ബ്രുവതോവരം 

ത്വംനീം അനുക്രോശാത് കാരുണ്യം ഹേതുവായിട്ടു , ഇഹ ആഗതം 

ഇവിടെ ആഗമിച്ചിരിക്കുന്ന, ദേവഃ വാകദേവനോ, മാനുഷ വാടമന 

ഷ്യനോ, സെൌമ്യ-ഹേ സാധോ! പ്രിയാഖ്യാനസ്യ ബു വതടഃ തേംച്ര। 

യവത്തമാനം പറഞ്ഞു നിണക്ക്, വരംവരത്തെ, ദദാമിടഞാ൯ 

ദാനം ചെയ്യുന്നേന്. 

ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ദേവനോ എന്നിലുണ്ടായ കാരുണ്യത്താല് 
ഹേ സാധു 

മനുഷ്യനോ നീയെന്നു നിര്ണയിപ്പാന് ഞാനസമത്ഥന. 
ലി 

ശീല! പ്രിയവത്തമാനം അറിയിച്ച നിണക്ക്' അഭീഷ്ണത്തെ ഞാന് നല് 

കുന്നേന്. ശ്രീരാമവൃത്താന്തം കേട്ടശേഷം ഭരതന് പ്രവൃത്തിച്ചതിനെ 

ക്കറിച്ച്' ശ്രീവാല്ലീകി:__ 

തതോമുഫുൂത്താമുത്ഥായ ഭരതോ ദ്രാതൃവത്സല$ 

പ്രത്യുവാച ഹതൂമന്തം ഭരത പ്രിയവാദിനം 

അശോകജൈഃ പ്രീതിമയൈഃ പ്രിയാവേദനസംഭവൈഃ 

സിഷേച കപിമുഖ്യസ്യ ഗാത്രമേവാശ്രബിന്ദുഭിഃ 

ദേഖോവാ മാനുഷോവാ തപമനുക്രോശാദിഹാഗതഃ 

പ്രിയാഖ്യാനസൃതേ സൌമ്യ ദദാമി 

ല് അതിസ്നേഹമുള്ള ഭരതന് അല്പസമയത്തിന്നുളളില് 

യംപറഞ്ഞ ഹനുമാനോടു മവപടി പഠ 

ത്ഭവിച്ചവയും, പ്രേമമയങ്ങളും, മു$ 

ഒളികഠംകൊണ്ടു വാനരമ്രേഷ്ഠ 

ത്താലിവിടെ വന്നിരിക്കു 

ബ്രുവതോവരം " 

്ജ്യഷ്ഠനി 

ത്തലസ്യംതീന്നെഴുനീറ൨. പ്രി 

ഞ്ഞു. പ്രിയം അറിയിച്ചതില് നിന്നു 

ഖജന്യങ്ങളല്ലാത്തവയുമായ കണ്ണീ൪ത്തു 

നെറ ശരീരത്തെട്ടൂഅഭിഷേകംചെയ്യൂ. 
കാരുണ്യ 
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ന്നദേവനോ, മ൯ഷ്യനോ നീ? പ്രിയവത്തമാനം അറിയിച്ച നിന്െറ 
അഭീഷ്കത്തെ ഞാന് തരുന്നേന് ?? 

൫9. ഗവാം ശതസഹസ്സംച ഗ്രമാണാംച ശതം വരം 

സര്വാഭരണസമ്പന്നാ മുശ്ധാഭ കന്യാസ്ത ഷോഡശ 

ഗവാം ശതസഹസ്രം ചം നൂറായിരം ഗോക്കളേയും, ഗ്രാമാണാം ശതം 

ചം ൨ ഗ്രാമങ്ങളേയും, സര്വാഭരണസമ്പന്നാടട സരവങ്ങളായ ആ 

ഭരണങ്ങളോടുക്രടിയവരും, മുശ്ധാഃക സുന്ദരികളുമായ, ഷോഡശകമ്പ്യാഃ 

തു-പതിനാര കമ്യകളേയും, വരം ദദാമി വരം തരുന്നേന്. 

അഭീഷ്ടം തരുന്നേന്?” എന്നു പറഞ്ഞതിന്ന് മവപടി പറയാ 

തെ ഹനുമാന് നില്ലന്നതു കണ്ട് ഭരതന്തന്നെ പറയുന്നു: നൂറായി 

രം പശുക്കളെയും, ൬൫൨ ഗ്രാമങ്ങളെയും, സരവാഭരണങ്ങഠംകൊണ്ട 

ലങ്കരിക്കപ്പെട്ട സുന്ദര്കളായ പതിനാ൨ കന്യകളേയും ഞാന് അനു 

ഗ്രഹരൂപമായിട്ട്' നിണക്കു തരുന്നു. 

“സല്കുലാഃ സുതുഭാചാരാ ഭായ്യാഭ കന്യാശ്ച ഷോഡശ? 

സേല്കുലത്തില് ജനിച്ചവരും, സദാചാരത്തോടുക്രടിയവരും ക 
സൃകമാരുമായ പതിനാവ ഭായ്ക്യമാരെ തരുന്നേന്്? എന്നാണ് ശ്രീവാ 
ലീകി പറയുന്നത്. 

69. ഏവമുക്ത്വാ പുനഃപ്രാഹ ഭരതോ മാരുതാത്മജം 
ബഹുനീമാനി വഷാണി ഗതസ്യ സുമഹദ്വനം 

64. ശ്രുണോമ്ൃഹം പ്രീതികരം മമ നാഥസ്യ കീത്തനം 
ഏവം ഉക്ത്വാട ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു്, ഭരതഃ_ ഭരതന്, മാരുതാത്മ 
ജം വായുപുതനോടട, പുനഃപ്രാഫഹം പിന്നെയും പറഞ്ഞു, ബഹുനി ഇ 
മാന! വഷാണി_ബഹുക്കളായ ഈ വഷാങ്ങളില്, സുമഹത് വനം ഏ 
റവും മഹത്തായ വനത്തെ, ഗതസ്യ-ഗമിച്ച, മമ നാഥസ്യ-എനെറ 
നാഥനെറ, പ്രീതികരം കീത്തനം_ സന്തോഷകരമായ കീത്തനത്തെ, 
അഹം ശണോമിംഞാന് കേഠംക്കുന്നു. 

ഇങ്ങിനെ ഹനുമാന് പ്രാത്ഥിക്കാതെതന്നെ വരംകൊട്ടത്തതി 
നെറശേഷം ഭരതന് പിന്നെയും ഹനമാനോട്ട്' പറഞ്ഞു:_“എനന്െറ 

ടി 
൭ ൻ രക്ഷിതാവു” ഘോരവനത്തിലേകം പോയിട്ടു അനേക വഷങ്ങം കഴി 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിപിതി ( 
ക പ് പ ജനിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 

ക ത്തനമാണിപ്പോഠം മാന കേംക്കന്നത്..”? 
കല്യാണ്! ബത ഗാഥേയം ലെൌകികീ പ്രതിഭാതിമേ 

കു 4 റ ലം 
ൽ 09. ഏതിജീവന്തമാനന്ദോ നരംവഷശതാദപ്പി 



1994 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

ലൌകികി ഇയംഗാഥാ- ലോകത്തില് സാധാരണയായ ഇര ഗാനം, 

മേടഎനിക്ക്, കല്യാണീപ്രതിഭാതിടശോഭനയാണെന്ന് തോന്നു 

നു, ജീവന്തം നരം ജിവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ, വഷശതാത് അ 

പിട നൂവവഷത്തിന്നുള്ളിലെങ്കിലും, ആനന്ദം ഏതി-ആനന്ദം പ്പാ 
പിക്കും. 

“ജിപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്ന് തൂ൨ വഷത്തിന്നുദുമിലെങ്കിലും 

ആനന്ദം കിട്ടാതിരിക്കയില്ല”? എന്നു് നാട്ടില് നടപ്പുള്ള ഒരു പഴഞ്ചൊ 

ല്ല എത്രയും ശോഭനമായ: ഒന്നാണെന്നു ഞാന് വ।ചാരിക്കുന്നു. ഒരു 

വന് ദീഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നപക്ഷം, എത്രതന്നെ ദൂഃഖമനുഭവി 

ച്ചുകൊണ്ടി!രിക്കുന്നവനായിരുന്നാലും, ഒരു കാലത്തു” സുഖമവന്നുമുണ്ടാ 

കും. “സുഖസ്ധ്യാനന്തരം മുഭഖം, മദുടഖസ്യാനന്തരം സുഖം” “സുഖം ക 

ഴിഞ്ഞാല് ദുഃഖം, ദുഃഖം കഴിഞ്ഞാല് സുഖം? എന്ന രീതിയിലാണു 

ലോകത്തില് എല്ലാവരുടെയും അനുഭവം എന്നു സാരം. 

രാഘവസ്യഹരീണാംച കഥമാസില് സമാഗമഃ 

68. തത്വമാഖ്യാഹിഭദ്രംതേ വിശ്വസേയം വചസ്തവ. 

രാഘവസ്ധ്യ-രാഘവന്നും, ഹരീണാംചടഹരികഠക്കും, സമാഗമഃടചേ 

ച്ചം കഥം ആസിത് എങ്ങിനെയുണ്ടായി, തത്വം ആഖ്യാഹിടസത്യം 

പഠഞ്ഞാലും, തവ വച-നിനെറ വചസ്സിനെ, വിശ്വസേയം-ഞാന് 

വിശ്വസിക്കും, തേ ഭദ്രം_നിണക്കു മംഗളം. 

വാനരന്മാക്കം മനുഷ്ധ്യക്കം തമ്മില് ചേച്ചുയുണ്ടാവാ൯ സംഗതി 

വമില്ലല്ലൊ. ശ്രീരാമന്നും വാനരന്മാക്കം തമ്മില് ചേച്ഛയെങ്ങിനെയു 

ണ്ടായെന്ന സത്യത്തെ നീ പറഞ്ഞാലും. നിന്െറ വാക്കിനെ ഞാ൯ 

വിശ്വസിക്കും. നിണക്കു മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ. 

ഏവമുക്തോഥഹനുമാന് ഭരതേന മഹാത്മനാ 

87. ആചചക്ഷേഥരാമസ്ൃ ചരിതം കൃത്സ് നശഃ ക്രമാത'. 

മഹാത്മനാ ഭരതേനംമഹത്തായ മനസ്സ്സോടക്രടിയ ഭരതനാല്ം, ഏ 

വം ഉക്തഃ ഹനുമാ൯ട ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട ഹനുമാന്, രാമസ്യച 

രിതംരാമനെഠ ചരിതത്തെ, കൃത്സ് നശഃസംപൂര്ണമായിട്ടു , ക്രമാ 

ത് ആചചക്ഷേടക്രമത്തില് ആചക്ഷിച്ചു. ല് 

പരിശ്ുദ്ധമനസ്തൃനായ ദരത൯ ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചപ്പോം ശ്രീ 

രാമമന്റ വനവാസച്രിത്ൂം മുഴുവനും ഹനുമാ ൯ ക്രമത്തില് പറഞ്ഞു. 

ശൃത്വാതുപരമാനന്ദം ഭരതോമാരുതാത്മജാത് 

ആണ്ഞ ഫഹവം മുദായുക്തം മുദാന്വിത. 
൫8. ആണ്ഞാപയച്ഛു രു മു 



പതിനാലാം സര്ഗ്ഗം 19392 

ു ടി മാരുതാത്മജാത് ടവായുപുതൂനില്നിന്നു, പരമാനന്ദം ശ്രത്വാഭപരമാ 

നന്ദത്തെ ശ്രവിച്ചിട്ട്', മുദാഅന്വിതഃ_ സന്തോഷത്തോടു ക്രടിയവനാ 
൭ 

ത [ യിട്ടു, മുദായുക്തം സന്തോഷത്തോടു ക്രടിയ, ശത്രഹനം-ശത്ൂഘയനോ 

ട്, ആജ്ഞാപയത് ആജ്ഞാപിച്ച. 

പരമാനന്ദകരമായ രാമചരിതൂത്തെ ഹനുമാന് പറഞ്ഞതുകേട്ട് 
പരമസന്തോഷയുകതനായ ഭരതന്, അതുപോലെത്തന്നെ സന്തോഷി 
ച്ചിരിക്കുന്ന ശത്രുഘ്യനോടു കല്ലിച്ചു. 

ദൈവതാനിചയാവന്തി നഗരേരഘുനന്ദന! 
09. നാനോപഹാരബലിഭിഃ പൂജയന്തു മഹാധിയ$. 

രഘുനന്ദന!ടഹേ രഘുകുമാര! നഗരേടനഗരത്തില്, യാവന്തി ദൈവ 
താനിട എത്ര ദേവാലയങ്ങളുണ്ടോ, താവന്തി അവയെ, നനോപഹാര 
ബലിഭഃ_ബഹുവിധങ്ങളായ ഉ പഹാരങ്ങംകൊണ്ടും ബലികഠാകൊ 
ണ്ടും, മഹാധിയഃ_മഹാ ബുഭധിമാന്മാര്, പൂജയന്തുപൂജിക്കട്ടെ. 

ഹേ രഘുനന്ദന! നമ്മളുടെ നഗരത്തിലുള്ള സകല ക്കഷേത്രങ്ങളി 
ലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവന്മാരെ ബഹുവിധ നൈവേദ്യങ്ങളും ഉത്സ 
വങ്ങളും കൊണ്ടു പൂജാവിധാന കുശലന്മാര് പൂജിച്ചു തൃപ്ലിപ്പെടത്തട്ടെ. 

സൂതാവൈതാലികാശ്ചൈവ വന്ദിനഃ സ്തൂുതിപാഠകാഃ 
0. വാരമുഖ്യാശ്ചശതശോ നിയ്യ്യാന്തവദ്യൈവസംഘശഭഃ 

സൂതാഭ-സുതന്മാര്__വംശപാരമ്പയ്തും പറഞ്ഞു് കിത്തിക്കുന്നവര്, വൈ 
താലികാടസന്ദഭോചിതം കല്ലിച്ച കിത്തനങ്ങംകൊണ്ടു” സന്തോഷി പ്പിക്കുന്നവര്, വന്ദിനഃടവന്ദികഠം, സ്ൂതിപാഠകാടടസ്തൃതിപാഠകന്മാര്, 
ശതശഃ വാരമുഖ്യാഃ_അനേകം വാരസ്ത്രീകറം, സംഘശഃടക്ൂട്ടമായിട്ട്, 
അദ്യഏവടഇപ്പോഠംത്തന്നെ, നിയ്യാന്തു ടനിര്ഗമിക്കുട്ടെ. 

ജീരാമന് നഗരത്തിലേക്കു വരുന്ന സമയം ആഘോഷപൂര്വം സ്വീകരിപ്പാന് വേണ്ടുന്ന ഒരുക്കങ്ങം ചെയ്യേണമെന്നു കലിക്കുന്നു. 
സുതന്മാര, വൈതാലികന്മാര്, വന്മദികറം, സ്തൂതിപാഠകറ്മാര്, വാ സ്ത്രികാം (സിക) മുതലായവര അനേകം പേര് സംഘം ചേന്നു പുഠപ്പെട്ട്' രാമദേവനെ സ്വീകരിപ്പാന് പോകട്ടെ, 

നാജദാരാസ്ത്ഥാമാത്യാട സേനാഹസ്തൃശ്വപത്ത്യ$ 
ി [6 ക! ബ്ബ ണാശ്ചതഥാപെയരാ രാജാ നോയേ സമാഗ ീറ്വ 

ന്യ്യാന്തൂരാഘവസ്യാദ് ദ്രഷ്ടടം ശശിനിഭാനനം. 
രാജ ദാരാഃകരറജഭായ്റ്യമാര്, 

ത്താ$ 

തഥാ അആഅമാത്യാഭക അപ്രകാരം മന്ത്രിമാ൪ 



1990 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

ഹ സ്ൃശ്വരഥപത്തയഭ സേനാടംഹസ്സി, അശ്വം, രഥം പത്തി, എന്നീ 

സേനകംം, ബ്രാഹ്മണാഃ ബ്രാഹ്മണര്, തഥാപെരരാഃം അപ്രകാരം 
പെയരന്മാ൪, സമാഗതാഭടവന്നിരിക്കുന്നം യേ രാജാനഃ-യാതൊരു രാ 

ജാക്കന്മാ൪, രാഘവസ്്യ-രാമന്െറ, ശശിനിഭാനനംചന്ദ്രസദ്ൃശമുഖ 

ത്ത, ദ്രഷിടുംദശിപ്പാ൯, നിയ്മ്യാന്തുടനിയ്യാണം ചെയ്യട്ടെ. 

രാജഭായ്യമാര്, മന്ത്രിമാർ, ആന കുതിര തേര, കാലാം, എന്ന 
സൈസ്പ്യങ്ങറം, ബ്രാഹ്മണര്, പുരവാസിക൦ം, വന്നിരിക്കുന്ന രാജാക്ക 
ന്മാര്, എന്നിവരെല്ലാം ശ്രിരാമനെറ ചന്ദ്രനെപ്പോലെ ആനന്ദിപ്പിക്കു 

ന്ന മുഖം കാണ്മാന് പോകട്ടെ. 

ശ്രീരാമ ചന്ദ്രന്െറ ആഗമനവ്ൃത്താന്തം ക്ഷണസമയംകൊണ്ട് 

രാജ്യനിവാസികഠം, അറികയും അവരെല്ലാം ഭരതാശ്രമത്തില് വരി 

കയും ചെയ്യിരിക്കുന്നുവെന്ന്' ഇവിടെ സുചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

72. ഭരതസ്യവചടഭ ശ്രുത്വാ ശരുഷ്യുപരിചോദിതാഃ 

അലഞ്ചഴ്രുശ്ചനഗരീം മുക്താരത്തനമയോജ്വലൈടഭ 

3. തൊരണൈശ്ച പതാകാഭിര്വിചിത്രാഭിരനേകധാ 

അലങ്ചര്വന്തിവേശ്മാനി നാനാബലിവിചക്ഷണാഃ. 

74.. നിയ്യാന്തിവൃന്ദശഃ “സര്വേ രാമദശനലാലസാഭ 

ഭരതസ്യ- ഭരതനെറ, വ വ ശ്രത്വാടവ ചസ്സിനെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, ശരുഘ്ല 

പരിചോദിതാഃ-ശത്രഘ്യനാല് പ്പേരിക്കപ്പെട്ടവ൪, മുക്താരത്നമയോജ്വ 

ലൈഭ_മുത്തുകഠം, രത്തങ്ങഥം, എന്നിവയാല് ഉ ജ്വലിക്കുന്ന, തോര 

ശൈ തോരണങ്ങംകൊണ്ടും, വിചിത്രാഭിഃ പതാകാഭിഃടവിചിത്രക 

മായ കൊടിക്കുഠറകഠംകൊണ്ടും, അനേകധാംബഫഹുവിധത്തില്, നഗ 

രീംടനഗരിയെ, അലഞ്ചയ്രുഃ- അലദ്കരിച്ചം നാനാബലിവിചക്ഷണാഴടം 

നാനാവിധത്തിലലങ്കരിപ്പാ൯ സമത്ഥന്മാരായവര്൪, വേശ്മാനിടഭവന 

ങ്ങളെ, അലങ്കര്വന്തിട തരലങ്കരിക്കുന്നു, രാമദശനലാലസാഃ സരവേട 

രാമന്റെ ദശനത്തില് അതിതല്ലരന്മാരായ സര്വരും, വൃന്ദശഃ നിയ്യ്യാ 

ന്തി-സംഘം ചേന്നു പുഠപ്പെടുന്നു. 

ഭരതാജ്ഞയനുസരിച്ചു' ശത്രുഘ്യന് നഗരവാസികളോട്ട് കല്ലിച്ച 

തിനാല്, മുത്തു കഠം, രത്തങ്ങഥം എന്നിവകൊണ്ടതീവശോഭയുള്ള തോ 

രണങ്ങറം വി ചിതൂകളായ കൊടിക്രുറകം, എന്നിവകൊണ്ടു” രാജ്യ 

ത്തെ ബഹുവിധത്തില് അലങ്കരിച്ച. അലങ്കരിക്കുന്നതില് സമത്തന്മാ 
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തിലേപ്പെട്ട്. ശ്രീരാമനെ കാണ്മാന് അതിതല്ലരന്മാരായ സകല ജന 

ങ്ങളും ക്രട്ടംക്രട്ടമായി പുറപ്പെട്ടതുടങ്ങി. 

ഹയാനാംശതസാഹസം ഗജാനാമയൃുതംതഥാ 

75. രഥാനാംദശസാഹസം സ്വര്ണസൂതവിഭൂഷിതം 

പാരമേഷ്ടിസ്യുപാദായ ദ്രവ്യാണ്ബുച്ചാവചാനി ച. 

ഹയാനാം ശതസാഹസം-തൂറായിരം കുതിരകഠം, ഗജാനാം അയു 

തം- അയൃതം ഗജങ്ങറം, സ്വര്ണസുതവിഭൂഷിതംസ്വരണാലങ്കാരങ്ങ 

ഒഠല് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട, രഥാനാം ദശസാഹസ്രംംപതിനായിരം രഥ 

അ്ങം, പാരമേഷ്ഠീനി-രാജയോഗ്യങ്ങളും, ഉച്ചാവ ചാനിട ബഹുവിധ 

ത്തിലുള്ള വയുമായ, ദ്രപ്യ്യാണി ഉപാദായം ദ്രവ്യങ്ങളെ. എടുത്തിട്ട്. 

ശ്രീരാമനെ സ്വീകരിപ്പാന് തെയ്യാറാക്കിയ സൈനസ്പ്യങ്ങളില് ല 

ക്ഷം കുതിരകം, അയുതം ആനക൦ം, സ്വര്ണക്കോപ്പുകംകൊണ്ടലഷ 

രിച്ച പതിനായിരം തേരുകം, ഉണ്ടു്. എതിരേല്ലക്ഛാ൯ പോവുന്ന നഗ 

രപ്രധാനികറം രാജയോഗ്യങ്ങളും പലമാതിരിയിലുള്ളവയുമായ ദ്രവ്യ 
ങ്ങളെ കാഴ്ച വെപ്പാ൯ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് . 

76. തതസ്തരശിബികാരൂഡാ നിയയയൂരാജയോഷിത. 

തതഭതു- അനന്തരം, ശിബികാരൂഡ്ഥാഭ രാജയോഷിതഃട-ശിബികളില് 
കയറിയ രാജസ്ത്ീകഠം, നിയ്യയുഃടനിയ്യാണം റ് 

സൈന്യങ്ങറം മുമ്പില്, വഴിയെ നഗരപ്പധാനികഠം, അവരെത്തു 
ടന്നകൊണ്ടു' ദശരഥരാജാവിന്െറ ഭായ്യമാർ ഡോലികളില് ഇരുന്നു 
കൊണ്ടു് , ഇത്ദിമനെയാണ് എഴനെക്ളത്ത്. 

രാജഭായ്കുമാരുടെ സഞ്ചാരക്രമത്തെക്കുറിച്ച് “കെൌസല്യ്യാം പ്രമു 
ഖേകൃത്വാ സുമിത്രാ ചൈവനിയ്യയുഃ.? 

കൌസല്യയെ മുമ്പില്, വഴിയെ സുമിതൂയേയും, സഞ്ചരപ്പിച്ച 
യം കൊണ്ടാണ് ഘോഷയാതത എന്ന് വാല്വീകി പറയുന്നു. 

ഭരതഃ പാടുകേമ്ൃയസ്യ ശിരസ്യേവകൃതാംജലിടഃ 
4. ശരുഘ്യസഹിതോരാമം പാദചാരേണ നിയ്യയെര. 

ഭരതഃകഭരതന്, പാദുകേകപാദകകമെ. ശി ക്കെ, ശിരസിഏവന്ൃസ്യ ശിരസ്സില് 
ത്തന്നെ വെച്ചിട്ടു, കൃതാംജലിഃംഅംജലിബന്ധത്തോട്ടം, ശത്രുഘുസ 
ഹിത [| [ 6. 

ല് 
$ ശരൂഘ്യനോടും കൂടിയവനായിട്ട്”, പാദ ചാരേണം കാല്നട 

യായിട്ടു*, രാമംനിയ്യുയെ൪-രാമനെ പ്രാപിച്ച. 
ഭരതന് പാ ിരസ്സി ന പപാദുകുകളെ ശരസ്സു ല്ത്തന്നെ വെച്ചു ക്രപ്പുകൈകളോ 

൭൦. ശരൂുഘ്ലുനോടും കരുടെ ശ്രീരാമസമീപത്തിലേക്കു സഞ്ചരി വ. 
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തദൈവദ്ൃശ്ൃതേ മൂരാദ്വിമാനം ചന്ദ്രസന്നിഭം 
78. പുഷ്ടുകം സുയ്യസങ്കാശം മനസാ ബ്രഹ്മനിമ്മിതം. 

തദാഏവടഅപ്പോഠംത്തന്നെ, മനസാം മനസ്സുകൊണ്ട്, ബ്രഹ്മനിര്മി 
തംടബ്രഹ്മാവിനാല് നിമ്മിക്കപ്പെട്ടതും, സൂയ്യസങ്കാശംട സൂയ്യനോടട സ ദൃശവും, ചന്ദ്രസന്നിഭംചന്ദ്രനോട്ട തുല്യവുമായ, പുഷ്്ുകംവിമാനം. 
പുഷ്യകമെന്ന വിമാനം, ദൂരാത് ദൃശ്ൃതെം ദൂരത്തില് കാണപ്പെടുന്നു. 

ബ്രഹ്മാവു മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്ലിച്ചുണ്ടാക്കിയതും ചന്ദ്രനെപ്പേം 
ലെ മനസ്സ്റിന്നാനന്ദത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതും, സൂയ്യനെപ്പ്യോലെ പ്രകാശി 
ക്കുന്നതുമായ പുഷ്ടുകവിമാനം അപ്പോറംത്തന്നെ മൂരത്തില് കാണ പ്പെടുന്നു. 

ഏതസ്തരീന് ഭരാതരൌവലീരെൌ വൈദേഹ്വാ രാമലക്ഷ്മണൌ 
79. സുഗ്രീവശ്ചകപിമ്രേഷ്യോ മന്ത്രിഭിശ്ച പിഭീഷണം 

ദൃശ്യന്തേപശ്യതജനാ ഇത്യാഹപവനാത്മജഃ 
ഏതസ്തി൯ - ഇതില്, വൈദേഹ്യാ- വൈദേഹിയോടുക്രടെ, ഭൂാതരൌം 
ദാതാക്കന്മാരും, വീരൌട ശൂരന്മാരുമായ, രാമലക്ഷണൌടരാമനും ല 
ക്ഷൂണനും, കപിശ്രേഷ്ഠ സുഗ്രീവഭചടവാനരതമ്രേഷ്ഠനായ സുഗ്രീവ 
നും, മന്ത്രിഭിഃ വിഭീഷണ ചം മന്ത്രിമാരോടുക്രടെ വിഭീഷണനും, ദൃശ്യ 
ന്തേ-കാണപ്പെടുന്നു. ജനാഃടഹേ ജനങ്ങളെ! പശ്യത-നിങ്ങഥം കാ 
ണവിന്, ഇതിപവനാത്മജഃ ആഹ--എന്നു വായുപുതൂന് പറഞ്ഞു. 

ഈ വിമാനത്തില് സീതയോടുക്രടെ, സഹോദരന്മാരും പരാക്ര 
മികളുമായ രാമലക്ഷ്മണന്മാരും, വാനരാധിപനായ സുഗ്രിവനും, മന്ത്രി 
മാരോടുക്രടിയ വിഭീഷണനും കാണപ്പെടുന്നു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നി 
ങ്ങറം നോക്കുവിന്. 

80. തതോഹഷസമുല്ഭൂതോ നിസ്വനോദിവമസ്പൃശത 
സ്മ്രിബാലയുവവ്ൃദ്ധാനാം രാമോയമിതികീത്തനാത്. 

തതഭംഅനന്തരം, ഹഷാസമുല്ഭൂതഭ_സന്തോഷത്തില്നിന്നുത്ഭവിച്ചതാ 
യ, നിസ്വനഃംശബ്ദം, ടിവം- ആകാശത്തെ, അസ് പൃശത് ടസ്പരിച്ചു. 
സ്ത്രീബാലയുവവൃദ്ധാനാംസ്തീകറം, ബാലന്മാർ, യുവാക്കന്മാര്, വൃദ്ധ 
ന്മാര ഇവരുടെ, അയംരാമഃ ഇതികീത്തനാത് ഇതാ രാമന് ഫന്നുളൂട 
കീത്തനം ഹേതുവായിട്ടു. 

സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും യുവാക്കന്മാരും വയസ്സന്മാരും “ഇതാ രാമന്" 
എന്ന് ഉച്ചത്തില്, പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു, അവരുടെ സന്തോഷത്തില്നി 
ന്നു പുറപ്പെട്ട ആ ശബ്ദും ആകാശത്തില് വ്യാപിച്ച. 
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81. രഥകുഞ്ജരവാജിസ്ഥാ അവതീയ്യമഹീംഗതാ$ 

ദദൃശുസ്തേ” വിമാനസ്ഥം ജനാഃസോമമിവാംബരേ 

82. പ്രാംജലിഭരതോഭൂത്വാ പ്രഹൃഷ്ടോ രാഘവോന്മുഖഭ. 
രഥകുഞ്ങരവാജിസ്ഥാടതേജനാഃടരഥം (തേര്) കുഞ്ജരം (ആന) വാജി 
(കുതിര) എന്നിവയില് ഇരിക്കുന്ന ആ മനങ്ങം, അവതിയ്യ ഇറങ്ങി 
ട്ട് മഹിംഗതാട_ ഭൂമിയില് നില്ലൃന്നവരായ ട് ം വിമാനസ്ഥംടവിമാന 
ത്തിലിരിക്കുന്നവനെ, അംബരേം ആകാശത്തില്, സോമംഇവടം ഖന്ദ്ര 
നെയെന്നപോചെ, ദദൂൃശുഃംദശിച്ച, പ്രഹൃഷ്ടട ഭരതം അതിസന്തുഷ്ട 
നായ ഭരതന്, രാഘവോന്മുഖഃ ഭൂത്വാ-രാഘവനന്െറ നേര്മുഖനായ്ഭ 
വിച്ചിട്ട്, പ്രാംജലിട _അംജലി ബന്ധിച്ചവനായിട്ടു്, ദദശ- കണ്ടു. 

തേരിലും, ആനയിലും, കുതിരയിലും, ഇരിക്കുന്ന ആ ജനങ്ങറം, 
അതാതില് നിന്നിറങ്ങി ഭൂമിയില് നിന്നു. വിമാനുത്തിലിരിക്കുന്ന രാമ 
നെ, ആകാശത്തില് ശോഭിക്കുന്ന ചന്ദ്രനെയെന്നപോലെ, കണ്ടു. അ 
തിസത്തുഷ്ണനായ ഭരതനും, അംജലി ബന്ധിച്ചു, രാമന്നു നേര്മുഖ 
മായി നിന്നു” മുഖമുയത്തി നോക്കിക്കണ്ട് . 

തതോവിമാനാഗ്രഗതം ഭരതോ രാഘവംമുദാ 
89. വവന്ദേപ്പണതോരാമം മേരുസ്ഥമിവഭാസ്തരം. 

തതഃ അനന്തരം, മുദാപ്രണതദ ഭരതടംസന്തോഷത്തോടുക്രടെ പ്രണ മിച്ച ഭരതന്, വിമാനാഗ്രഗതംരാമംടവിമാനത്തി്റെം അഗ്രത്തിചിരി 
ക്കുന്ന രാമനെ, മേരുസ്ഥം ഭാസ്ത്രരം ഇവട മേരുവിലുള്ള സൂയ്യനെയെ 
ന്നപോചെ, വ്വന്ദേടവന്ദിച്ച. 

രാമനെക്കണ്ട ഉടനെ സന്തോഷപൂര്വം ഭൂമിയില് വീണ നമസ്ത് 
രിച്ച ഭരതന് വിമാനത്തില് വസിക്കുന്ന ശ്രീരാമനെ, മഹാമേരുവിലി 
രിക്കുന്ന സുയയനെയെന്നപോചെ വന്ദിച്ച. 

തതോരാമാഭ്യനുമഞാതം വിമാനമപതതിഭപ്പി 
94. ആരോപിതോവിമാനം തല്ഭരതഃ സാനുജസ്തദാ 

രാമമാസാല്ലമുദിതഭ പുനരേവാഭ്യവാദയത്. 
തതഃ അനന്തരം, രാമാഭ്യനുധഞാതംടരാമനാല് അനുഇഞ്െ ചെയ്യു 
പ്പെട്ട, വിമാനുംകവിമാനം, ഭവിഅപതത കഭൂമിയിലിഠങ്ങി, സാനുജഃ ഭരതഃകഅനുജനോടു ക്രടിയ ഭരതന്, തത് വിമാനം ആരോപിതഃ_ത്ത വിമാനത്തില് ആരോപിക്കപ്പെട്ട, രാമം ആസാല്ലടരാമനെ 

ട്ട്, മുടിതഃം. ഠ ൧] ടം മുഭ തടടസന്തുഷ്ണനായിട്ടു്, പുനഃ ഏവകടപിന്നെയും, യത ട അഭിവന്ദിച്ച. 

പ്രാപി 

അഭ്യവാദ 



1940 അഭ്ധ്യഠത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 
| 

ശ്രീരാമകല്ലനപ്രകാരം വിമാനം ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങി. ഭരതനെ 
യും ശത്രുഘ്യനെയും അതില് കയററിയിരുത്തി. രാമന്െറ സമീപത്തു 
വന്നതുകൊണ്ട് സന്തൂഷ്ണനായ ഭരതന് പിന്നെയും രാമനെ വണങ്ങി. 

89, സമുത്ഥാപ്യ ചിരാല്ദുൂഷ്ടം ഭരതം രഡ്മുനന്ദനഃ 

ഭ്രാതരംസ്വാക്മാരോപ്വയ മുദാതംപരിഷസ്വജേ 
ചിരാല്ദ്ൂഷ്ഠം വളരെക്കാലമായി ദശിക്കപ്പെട്ട, ഭാതരം ഭരതം ഭ്രാതാ 
വായ ഭരതനെ, രഘുനന്ദനഃട രാമന്, സ്വാങ്കം ആരോപ്യംതനെറ ആ 

| ള് പ 

കരത്തില് ആരോപിച്ചിട്ടു', മുദാ-സന്തോഷത്തോടുക്രടെ, തംഅവനെ, 
പരിഷസ്വജേംപരിഷ്വംഗം ചെയ. 

ബഹുകാലമായിട്ട്' രാമന് കാണാതിരിക്കുന്ന ഭരതന് സമീപത്തു 
4 ര് നമസ്ത്രരിച്ചു കിടക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോം പിടിച്ചെഴനീല്ലിച്ച മടിയിലിരു 

ത്തി സന്തോഷത്തോടുക്രടെ ആലിംഗനം ചെയ്യു. 

80. തതോലക്ഷ്മണമാസാദ്യ വൈദേഹീം നാമകീത്തയന് 

അഭ്യവാദയതപ്രിതോ ഭരതഃ പ്പേമവിഹ്വലട 

തതഃ അനന്തരം, പ്രേമവിഹ്വലഃ ഭരതഃപ്രേമത്താല് പരവശനായ 

ഭരതന്, ലക്ഷ്മണം ലക്ഷ്മണനെയും, വൈദേഹീംടവിദേഹരാജപൂത്രി 

യേയും, ആസാദ്യംപ്രാപിച്ചിട്ട്, പ്രീതഃ-സത്തൂഷ്ണനായിട്ടു്, നാമകീത്ത 

യന് നാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു, അഭ്യവാദയ തട അഭിവാല്യം ചെയ്യൂ. 

അനന്തരം സ്നേഹപരവശനായ ഭരതന് ലക്ഷ്മണനെറയും സീത 

യുടെയും സമീപത്തു ചെന്ന്, പ്രീതിപൂര്വം, തന്െറ നാമധേയം പറ 

ഞ്ഞുകൊണ്ട്' നമസ്തൃരിച്ച. 

രാമനെ നമസ്തരിക്കുമ്പോഠം, ഗോത്രത്തിനെറയും തനന്െറയും നാ 

മം ഉച്ചരിച്ചകൊണ്ടും, സ്ത്രീയായതുകൊണ്ട് സീതയെ നമസ്തൃരിക്കു 

മ്പോഠം സ്വനാമധേയത്തെ മാത്രം പറഞ്ഞും നമസ്ത്രിച്ചുവെന്നു ധരി 

ക്കേണം. അതാണ് ശാസ്ത്രവിധി. വയസ്സകൊണ്ടു' ഭരതന്നു താഴെയു 

കുളു വനാകയാല്, ലക്ഷ്മണനെ ഭരതന്നു നമയസ്തൃരിക്കാമോ എന്ന ശങ്ക 

ക്കവ കാശമണ്ടു . ജ്ൃഷ്ഠനായ രാമനെ അനുവത്തിച്ചതുകൊണ്ടു', ലക്ഷ്മ 

ണന് അധികഗുണവാന്. £ജ്േഷ്ഠനെയിവിധം ഉ പചരിക്കേണം.? 

എന്ന് പ്രവൃത്തികൊണ്ടപദേശിച്ച ലക്ഷ്മണന് ഗുരുതുല്യന്൯ എന്നഭാ 

വത്താല് ഭരതന് നമസ്തൃരിച്ചതര് ഉ ചിതംതന്നെ. “ഗുണാഃ പുജാസ്ഥാ 

നം ഗണങ്ങളാണ് പൂജാസ്ഥാനം. “ന ചലിംഗം നചവയ്? ആ 

ശ്രമാദികമെ അറിയിപ്പിക്കുന്ന മുണ്ഡനം, മുതലായ ചിഹ്നമോ വയ 
ഴി 

സ്റ്റൊ പുജാസ്ഥാനമല്ല എന്നാണ് ആപ്ല്യാഭിമതം, 
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96. സുഗ്രീവം ജാംബവന്തംല യുവരാജം തഥാംഗദം 

മൈന്ദദ്ധിവിദ നീലാംശ്ച ടടഷഭംചൈവസസ്വമേ 

817. സുഷേണംച നലംചൈവ ഗവാക്ഷം ഗന്ധമാദനം 

ശരഭം പനസംചൈവ ഭരതഃ പരിഷസ്വജേ 

സുഗ്രീവംസുഗ്രീവനെയും, ജാംബവന്തംചടജാംബവാനെയും, യുവ 

രാജം അംഗദം ചയുവരാജാവായ അംഗദനെയും, മൈന്ദദ്വിവിദ നീ 

ലാന് ചടമൈന്ദന്, ദ്വിവിദന്, നീലന് ഇവരെയും, ട്ടഷഭം ചംട്ടൂഷഭ 

നേയും, ഭരത സസ്വജേം ഭരതന് ആലിംഗനംചെയ്യ, സഷേണംചം 

സഷേണനെയും, നലംല ഏവ നലനെയും, ഗവാക്ഷംഗവാക്ഷ 

നെയും, ഗന്ധമാദനംടഗന്ധമാദനനെയും, ശരഭംശരഭനെയും, പ 

നസംംപനസനെയും, പരിഷസ്വജേ- ആമ്മേഷിച്ച. 
പി സുഗ്രീവന്, ജാംബവാന്, യുവരാജാവായ അംഗദന്, മൈന്ദന്, 

ദ്വിവിദന്, നീലന്, ടുഷഭന്, സഷേണന്, നലന്, ഗവാക്ഷന്, ഗ 
ന്ധമാദന൯, ശരഭന്, പനസന് മുതലായ വാനരവീരന്മാരെ ഭരതന് 

൪€ ലിംഗനംചെയ. ട്സ്ല്ഹവൃ വം തലം ി 

98. സര്വേ തേ മാനുഷം രൂപം കൃത്വാ ഭരതമാദ്ൃതാഃ 
പപ്ര്ൂഃ കുശലം സൌമ്യയാഃ പ്രഹൃഷ്ഠാശ്ച പ്പവംഗമാഃ 

സര്വേതേടസര്വന്മാരായ അവര, മാനുഷം രൂപം കൃത്വാടമനുഷ്യത്ര 

പത്തെ എടുത്തിട്ടു, ഭരതം ആദ്ൃതാഃം ഭരതനെ ആദരിച്ചവരായി, 
സൌൌമ്യാഃട സാധുസ്വഭാവമുള്ളവരും, പ്രഹൃഷ്ഠാഃ-അധികം സന്തോഷി 
വരുമായ, പ്ലവംഗമാഃട വാനരന്മാര്, കുശലം പപ്രച്ഛൂഃടകുശലം പ്പ 

ര 
ആ ബല്ലാ വാനരന്മാരും, കാമരൂപന്മാരായതുകൊണ്ട്, മനുഷ്യ്യാ 

കൃതി ധരിച്ച് ഭരതനെ ആദരിച്ചു. സുശിലന്മാരും അധികം സന്തോ 
ഷിച്ചുവരുമായ അവര് ഭരതനോടട കുശലം ചോദിച്ച. 

99. തതഃ സഗ്രീവമാലിംഗ്യ ഭരതട പ്രാഹ ഭകതിതഃ 
ത്വല്സഹായേന രാമസ്യ ജയോഭ്ൂദ്രാവണോ ഹതഃ 
ത്വമസ്ത്ാകം ചതുരണാംതു ദ്രാതാ സുഗ്രീപപഞ്ചമഃ 

തതഃ ഭരതഃംഅനന്തരം ഭരതന്, സഗ്രിപംം 
ആലിംഗനം ചെയിട് 

തര? 

0). 

റ് സുഗ്രിവനെ, ആലിംഗ്ൃട 
ഭക്തിതഃ പ്രാഹംഭക്തിയോടുക്രടെ പറഞ്ഞു, 

ത്വല്സഹായേനം അങ്ങയുടെ സഹായംകൊണ്ടു, രാമസ്യ രാമന്നു', 
മയ അഭൂത് _ജയമുണ്ടായി, രാവണഃ ഹതഃംരാവണന് ഹനിക്കപെ 
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1949 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുഭ്രകാണ്ഡം. 

| ദ ടം സുഗ്രീവ! ത്വംഹേ സുഗ്രിവ! നീ, അസ്മാകം ചതൂര്ണാംംഞങ്ങം 
നാലുപേക്കും, പഞ്ചമഃദ്രാതാ- അഞ്ചാമനായ സഹോദരന്. 

അതില്പിന്നെ ഭരതന് സുഗ്രീവനെ ഭക്തിപൂര്വം ആലിംഗനം 
6 ചെയ്യു പറഞ്ഞു. "അങ്ങയുടെ സഹായത്താല് രാമന്നു ജയമുണ്ടായി. 

രാവണനെ വധിക്കയും ചെയ്യു. ഹേ സുഗ്രീവ! അങ്ങുന്ന് ഞങ്ങറം നാ 
ലുപേക്കും അഞ്ചാമനായ ഒരു സഹോദരന്. 

ശതരുഷ്ടശ്ചതദാരാമമഭിവാദ്യ സലക്ഷ്മണം 

91. സിതായാശ്ചരണൌപശ്ചാല് വവന്ദേ വിനയാനറിതഃ 

തദാ വിനയാമ്വിതട. അപ്പോം വിനയത്തോടുക്രടിയ, ശരുഘൃഃചം 
ശത്ുഘ്ലനും, സലക്ഷ്തൂണം രാമംകലക്ഷ്മൂണനോടുക്രടിയ രാമനെ, അഭി 

പ് വാദ്യ-വന്ദിച്ചിട്ട് , പശ്ചാല് അനന്തരം, സീതായാഃ ചരണൌ_സീത 
യുടെ ചരണങ്ങളെ, വവന്ദേടവന്ദിച്ചു. 

ഭരതന് സുഗ്രീവനോടിവിധം പറഞ്ഞുകൊഴ്ടിരിക്കുമ്പോഴം, ശ 
രുഘ്ടൂ൯ വിനയത്തോടുക്രടെ രാമനെയും, ലക്ഷ്മണനെയും നമസ്ത്രരി 
ച്ചശേഷം സീതയുടെ പാദങ്ങളെ വന്ദിച്ചു. 

92. രാമോ മാതരമാസാല്മ വിവര്ണാം ശോകവിഹ്വലാം 

ജഗ്രാഹ പ്രണതഭ പാദൌ മനോമാതുഃ പ്രസാദയന് 

രാമഃടരാമ൯, ശോകവിഹ്വലാംദുഃഖത്താല് പരവശയും, വിവ 

ട്ഡാംടവിഗതമായ വണ്ണുത്തോടുക്രടിയവളുമായ, മാതരം ആസാദ്യ 
മാതാവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ട്, പ്രണതഃനമസ്രിച്ചവനും, മാതുഃ മനഃ 

പ്രസാദയന്ടമാതാവിനെറ മനസ്സിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവനുമായിട്ട്, 

പാദൌ ജഗ്രാഹംപാദങ്ങളെ സ്പശിച്ചു. 

ദുഭഖപാരവശ്യം നിമിത്തം സ്വരൂപത്തിന്നുതന്നെ മാററം തട്ടി 

യിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ സമീപത്തു ചെന്ന രാമന്, മാതാവിന്െറ മന 

സ്റ്റില് സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുവാന് മതിയായ വാക്കുകം പറഞ്ഞു 

കൊണ്ടു് പാദങ്ങളില് വീണു നമസ്തൃരിച്ചു. 

98. കൈകേയീിംച സുമിത്രാംച നാനാമേതരമാതരൌ 

ഭരത പാടുകേതേതു രാഘവസയ സുപൂജിതേ 

94. യോജയാമാസ രാമസ്യ പാദയോഭക്തിസംയുതഃ 

ഇതരമാതരൌ-ഇതരമാതാക്കമായ, കൈകേയീം സുമിത്രാംചടകൈ 

കേയിയേഷും സുമിതൂയേയും, നനാമടനമിച്ചു, ഭരതഃകഭരതന്, സുപു 
ജിതേംഏററവും പൃജിക്കപ്പെട്ടതായ, രാഘവസ് തേ പാദുകേഷരാഘ 
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വെറ ആ പാദുകകളെ, ഭക്തിസംയുതഭട _ ഭക്തിയുക്തനായിട്ട് , രാമ 

സ്യ പാദയോടടരാമനന്െറപാദങ്ങളില്, യോജയാമാസ- പി 

കൈകേയി, സുമിത എന്ന മറേറ അമ്മമാരേയും രാമന് നമസ്ത 

രിച്ചു. അപ്പോം ഭരതന്, താനിതൃകാലവും അത്യന്തഭക്തിപൂര്വം പൂ 

ു ആ പാദുകകളെ ഭക്തിപൂര്വം ശ്രീരാമപാദങ്ങളില് ചേത്തി. 

രാജ്യമേതമ്പ്യാസഭൂതം മയാ നിയ്യാപിതം തവ 

95. അദ്യമേ സഫലം ജന്മഫലിതോമേ മനോരഥ 

യല്പശ്ചാമി സമായാതമയോധ്യാം ത്വാമഹംപ്രഭോ! 
റ, [ടി 

ന്യാസഭൂതം- എന്നില് വെക്കപ്പെട്ടതായ, ഏതത് രാജയം-ഈ രാജ്യം, 

മയാ എന്നാല്, തവടഅങ്ങെക്കു, നിയ്യാപിതംടതിരികെ സമര്പി 

ക്കപ്പെട്ട, പ്രഭോ! അല്ലയോ പ്രഭവായുമ്മോവേ!, അയോധ്യാം സമാ 
യാതംത്വാം അയോധ്യയെ പ്രാപിച്ച അങ്ങയെ, അഹംപശ്യാമിയ 

ത് ഞാന് കാണുന്നുവെന്നതു യാതൊന്നോ, അദ്യമേജന്മസഫലംടഇ 
ടു കി പ്പോഠം എന്െറ ജന്മം സഫലമായി, മേമനോരഥഃംഎനെറ ആഗ്ര 

൨൦, ഫലിത ഫലിച്ചു. 

പ്രഭോ! എന്നെ ഏല്പിച്ചിരുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ ഞാന് തിരി 

കെ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളില് സമപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സുഖമായി മടങ്ങി 

അയോദ്ധ്യയിലെത്തിയ നിന്തിരുവടിയെ കാണുന്നതുകൊണ്ടെനന്െറ ജ 
ന്മം സഫലമായി. എനെറ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു. 

90. കോഷ്ക്രാഗാരം ബലംകോശം വൃതം ദശഗുണംമയാ 

ത്വത്തേജസാ ജഗന്നാഥ! പാലയസ്വപുരംസ്വകം. 

കോഷ്ട്രാഗാരംട അന്നസത്രം, ബലം കോശംടസൈന്യം,ഭ ണ്ഡാരം, 
മയാം എന്നാല്, ത്വത്തേജസാട അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്താല്, ദശഗു 
ണംകൃതം- പത്തിരട്ടിയാക്കപ്പെട്ട. ജഗന്നാഥ!--ഹേ ലോകസ്വാമിന്, 
സ്വകംപൂരംടഅങ്ങയുടെ പുരത്തെ, പാലയസ്വടപാലിച്ചാലും. 

ഏന്നെ ഏല്ലിച്ചതായ അന്നസഭത്രം, മഡസെന്യം, ഭണ്ഡാരം മുതലാ 
യവയെ പത്തിരട്ടി ഞാന് വഭ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ സാധിച്ച 

ത് എനെഠ ശക്തികൊണ്ടല്ല, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹവൈഭവംകൊണ്ടു 
ന്നെ. ഹേ ലോകനാഥ! അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തെ അങ്ങുന്നുതന്നെ സം 
മിര. 

07. ഇതിബ്രയവാണം ഭരതം ദുഷ്്വാ സര്വേ കപിശ്വരാഃ 
മുമുചന്നേതൂജം തോയം പ്രശശംസുര്മുദാന്വിതാഃ, 
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| 

ഇതിബ്ര്യവാണംടഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഭരതംദൃഷ്ടവാട ഭരതനെ ദശി 
ടി ചിട്ട, സര്വേ കപിശ്വരാഃസര്വന്മാരായ വാവരത്രേഷ്ടന്മാ൪, നേത്ര 

ജംതോയംടനേത്ങ്ങളില് നിന്നുണ്ടായ ജല൭ ത്ര മുമുചുഃ മോചിച്ചു, 
മുദാ അന്വിതാഭം-സന്തോഷത്തോടുക്രടിയ വരായി ം പ്രശശംസുഃടപ്ര 
ശംസിച്ച. 

ഇങ്ങിനെ പറയന്ന ഭരതനെക്കണ്ടിട്ടു് വാനരാധിപന്മാരെല്ലാവരു 
ടെയും കണ്ണില് നിന്നു വെള്ളം ഒഴുകി. സന്തേഷയുക്തന്മാരിടട: ഭരത 
൭ന സിം ചെയ്യു. 

) 95. തതോരാമഃ പ്രഹൃഷ്ണാത്മാ ഭരതംസ്വാദക്ഷഗംമുദാ 

യയെൌയതേനവിമാനേന ഭരതസ്യാത്രമംതദാ. 

തതഃ പ്രഹൃഷ്ാത്മാരാമഃ- അനന്തരം പ്രഹഷിച്ചു മനസ്സോടുത്ൂടിയ രാ 
മന്, ഭരതംടഭരതനെ, സ്വാകഗംകൃത്വാംതനന്െറ അതത്തിലിരുത്തീട്, 

തേന വിമാനേനം-ആ വിമാനത്തോടുക്രക ടെ ഭരതസ്ത്യ ആത്രമം-ഭര 

തനെറ ആശ്രമത്തെ, മുദായയെൌട സന്തോഷത്തോടുടക്രടെ യാനം 
ചെയ. തു 

മനസ്സിന്നതിസന്തോഷം ജനിച്ച രാമന് ഭരതനെ മടിയിലിരു 
ത്തി, ആ വിമാനത്തില്ക്രടെ സന്തോഷപൂര്വം ഭരതനന്െറ ആശ്രമ 

ഴു 

(റ | ം മത്തല്പ്യാം ഥു 

ഠം 
99. അവരുഹ്ൃതദാരാമോ വിമാനാഗ്രാന്മഹീതലം 

അബ്രവീല്പുഷ്ുകം ലേവോഗച്ചു വൈത്രവണംവഹ. 

അനുഗച്ഛ്രാനുജാനാമ! കുബേരം ധനപാലകം 

തം രാമന്, വിമാനാഗ്രാത് -വിമാനത്തിന്െറ അഗ്ര 

ത്തില് നിന്ന്, മഹീതലം അവരുഹ്ൃടഭൂമിതലത്തെ അവരോഹണം 
ടു 6 ദ് 

ചെയ്യിട്ട് , ദേവദ-ദേവന്, പുഷ്ുകം അബ്വവീത് -പുഷ്കത്തോടു പഠ 
ഞ്ഞു, അനുഗ ച്ച -അനുഗമിച്ചാലും, അനുജാറനാമി_ അനുജ്ഞ നല്കു 

ന്നേ, വൈശ്രവണംടവിത്ര ഉവസ്റ്റിഒ ന്െറ പുത്രനും, ധനപാലകംധ 

നാധിപനുമായ, കബേരം വ യം മന വഹിച്ചാലും ഗ്ല ഗ 

മിച്ചാലും. 
ലു റം വ ക് ച റ് ഭരതാത്രമത്തിലെത്തയപ്പോഠം രാമന് വമാനത്തല് നന്നു 
[1 ചോ 

ിയിലിറത്ങിയ ശേഷം പുഷ്കവിമാനത്തോടട പറഞ്ഞു. “നി പോ 
ഴൂ ല് ര്യ 

യികൊഠംക. ഞാന് സമ്മതം തരുന്നു. വിഇപ്സ്സന്റെു ന ധ 

നേശ്പര൯മായ കുബേരനെ വഹിച്ചുകൊംക. പോകാം.?” 
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] 00. രാമോവശിഷ്ഠസ്യ ഗുരോഃ പദാംബുജം 

നത്വായഥാദേവഗുരോഃ ശതക്രതുഃ 

ദത്വാമഹാഹാസനമുത്തമംഗുരോ 

രുപാവിവേശാഥ ഗുരേ സമീപത. 

രാമഃകരാമന്, ശതക്രതുഃ ഇന്ദ്രന്, ദേവഗുരോഃ യഥാംദേവഗുരുവി 

നെറയെന്നപോലെ, ഗുരോഃ വശിഷ്ടസ് -ഗുരുവായ വശി (സി)ഷ്ഠ 

ന്െറ, പദാംബുജംനത്വാടപാദകമലത്തെ നമിച്ചിട്ട് , ഉത്തമം മഹാ 

റ്റാസനംഉത്തമമായ മഹാ പൂജ്യാസനത്തെ, ഗുരോഃ ദത്വാംഗുരു 
വിന്നു നല്കിട്ടു', ഗുരോഃ സമീപതഭടഗുരുവിന്െറ സമീപത്തില്, അ 
ഥ ഉപാവിവേശട അനന്തരം ഉപവേശിച്ചു. 

ശ്രീരാമന്, ദേവേന്ദ്ര൯ ബ്ലഹസ്സൃതിയുടെ പാദാംബുജത്തെയെ 

പോലെ, സ്വഗുരുവായ വസിദ്ലരുടെ പാദാരവിന്ദത്തെ നമസ്ത, 
രിച്ചു. ഉത്തമമായ പൂജ്യാസനം ഗുരുവിന്നു നല്കി അതിന്മേല് ഗുരുവി 
നെയിരുത്തിയശേഷം, ഗുരുവിന്െറ സമീപത്തിലിരിക്കയും ലെയ്കു. 

ഇതി ശ്രിമദദ്ധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വരസംവാദേ 

യുഭ്ധകാണ്ഡേ ചതുദ്ദശോധ്യ്യായടഃ 

തൃഭം ഭൂയാത്. 

ദം നമകോഭഗവതേ 

ശ്രിരാമചനായ 
കിം രി 

ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം യൃദ്ധകാണ്ഡം. 

പതിയഞ്ചാം സരഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉ വാച. 
! തതസ്തുകൈകയീപുത്രോ ഭരതോ ഭക്തിസംയൃതടഃ 

ശിരസ്യഞ്ജലിമാധായ ജ്യേഷ്ഠം ദാതരമബ്രപീത്. 
തതഭതു- അനന്തരം, കൈകയീപുതൂഭ_കൈകേയിയയടെ പുത്രനായ, ഭര 
തഃംഭരതന്, ഭക്തിസംയുതഃ- ഭക്തിയോ ദ്ദ” പ്ക്യ്ധവംടേ (൭ ] ) ( ന്യ റ്റ൮്യിു നി 

റ ! യാട്ട കരടിയവനായിട്ട , ശിരസിട 
റ മൂ ി ി ) സ്ത്ര, അംജലിം ആധായംഅംജലിയെ ബന്ധിച്ചിട്ട് , ജ്യേഷ്ഠം 

൫ ദാതരംകജേഷ്ഠനായ ദ്രാതാവിനോട്ട്', അബ്വവിത് ടപറഞ്ഞു 



1940 അഭ്ധ്യഠാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ശ്രിമഹാദേപന് അരു€ംചെയ്യു, 
ശ്രീഗുരുവായ വസിഷ്ഠടരും ശ്രീരാമചന്ദ്രനം ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന 

ആ സമയത്തില് കൈകേയിയുടെ പുത്രനായ ഭരതന് അപരുടെ സ 
മീപത്തുചെന്നു. ഭക്തിയുക്തനായിട്ടു ശിരസ്സില് അംജലി ബന്ധിച്ചു 
കൊണ്ടു” ജേഷ്ഠദ്രാതാവിനോടു പറഞ്ഞു. 

2. മാതാമേസല്കൃതാരാമ! ദത്തം രാജ്യം ത്വയാമമ 
ദദാമിതത്തേച പുനയ്യഥാ ത്വമദദാമമ. 

രാമ!ടഹേ രാമ! മേമാതാട- എന്െറ മാതാവു, അസത് കൃതാ അസ 
ത്തായ- അതുഭമായ-കൃതത്തോടു_ കമ്മത്തോട്ട് _ക്രടിയവഠം. ത്വയാ 
നിന്തിരുവടിയാല്, മമ എനിക്കായ്യോണ്ട്, രാജ്യം ദത്തംടരാജ്യം ദാ 
നംചെയ്യപ്പെട്ട, യഥാത്വം-ഏതൊരുവിധം നിന്തിരുവടി, മമ- എനി 

ക്ക് , അദദാടട ദാനംചെയ്തുവോ, തത് ടഅതേവിധം, തേചടഅങ്ങക്കാ 
യ്യ്്കാണ്ടും, പുനഃദദാമിട മടക്കിത്തരുന്നേന്. (മേമാതാ സല്കൃതാ-എ 
നെറ മാതാവു ' സല്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നും പദഛേദംചെയ്തു് അത്ഥം 

പറയാം.) 

അല്ലയോ രാമ! എന്െറ അമ്മ അശുഭകമ്മം ചെയ്യകഴിഞ്ഞു. 

അതിന്െറ ഫലമായിട്ട് നിന്തിരുവടി എനിക്കു ഏതൊരു വിധത്തില് 

രാജ്യത്തെത്തന്നുവോ, അതേവിധം ആ രാജ്യത്തെ ഞാന് അങ്ങെക്കു 

മടക്കിത്തരുന്നു. 

ഭരതന്നു രാജ്യം കൊടുക്കേണം, രാമന് വനത്തിലേക്കു പോകേ 

ണം എന്നു” കൈകേയി ആദ്യം ചെയയതായ പ്രവൃത്തിയെയാണ്' അതു 

ഭകമ്മമെന്നു ഭരതന് പറഞ്ഞത്. 

മറെറാരു വിധത്തിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം: 

എനെറ അമ്മയെ നിന്തിരുവടി സല്കരിച്ചു. അമ്മ അസ്യായമാ 

യും എനെറ അറിവുക്രടാതെയും ചെയ്യ പ്രാത്ഥനയെ സാധിപ്പിച്ചു 

കൊടുത്തു. അതിന്െറ ഫലമായിട്ടാണ് എന്നില് രാജ്യത്തെ സമപ്പി 

ചത്. പ്രതിങ്ഞയുടെ അവധി കഴിഞ്ഞു. എന്നെ ഏല്ലിച്ച രാജ്യത്തെ 

അതേവിധം അഖണ്ഡമായിട്ട് _ ഏല്ലിച്ചത മുഴവനും_ഞാന് അങ്ങെ 

ക്കു മടക്കിത്തരുന്നു. 

ശ്രീവാല്വീകീയത്തില് കാണുന്ന ഭരതവാക്യം: 

ശിരസ്യഞ്ജലിമാധായ കൈകേയ്യ്യാ നന്ദിവഭ്ധനട 

ബഭാഷേദ്രാതരംജ്ഷ്റ്ം രാമം സത്യ പരാക്രമം 



വ [2 ] 

പതിനഞ്ചാം സ ] 94. 

പുജിതാമാമുകീമാതാ ഭത്തംരാജ്യമിദംമമ 

മ, ചാന് ദദെൌൌ. തഭൂദാമിപുനസ്തൂഭ്യം യഥാമഹ്യം ഭവാ൯ദ9 
ട് 

ന 
യ  [ ൂര് 

കൈകേയിക്കാനുന്ദത്തെ വദഭ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭരതനു ശിരസ്സ്റില് അം 

ജൂലി ബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് ജേഷ്ഠ ് രാതാവിനോട പറഞ്ഞു. “എനെറ അ 

മ്മയെ അഞ്ങുന്ന്' സല്കരിച്ചു. ഈ രാജ്യത്തെ എനിക്കുതന്ന. ഏതുവി 

ധം എനിക്കു തന്നുവോ പിന്നി: ഞാന് മടക്കിത്തരുന്നു.? 

9. ഇത്ുക്ത്പാപാദയോഭകുത്ചാ സാഷ്ടാംഗംപ്രണിപത്യ.ച 

ബംഫ്രധാപ്രാത്ഥയാമാസ കൈകേയ്യ്യാ ഗുരുണാസഹ 

ഇതിഉ കത്വാ ഇപ്രകാരം പറത്തിട്ട്, ഭകത്യാ-ഭക്തിയോടുക്രടെ, പാ 

ദയോടഃം പാദങ്ങളില്, സാഷ്്രാംഗം ര പ്രണിപ്രത്വ-സാഷ്ടാംഗം പ്രണിപ 

തിച്ചിട്ട്, ഗുരുണാ കൈകേയ്യ 0സഹം ഗുരുവായ കൈക്േയിയോടുക്ര 

ടെ, ബഹുധാ പ്രാത്ഥയാമാസംബഹുവിധത്തില് പ്രാത്ഥിച്ചു. 

ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു” ഭക്തിയോടുക്രടെ പാദങ്ങളില് ദണ്ഡനമ 

സ്ത്രാരം ചെയ്യു. മാതാവായ കൈകേയിയോടുക്രടെ ബഹുവിധത്തില് 

ത്ഥി ച്ച. റ കു 

നെറ വാക്യത്തെ പരിപാലിച്ചതുകൊണ്ടു ഞാന് സന്തോഷി 
ച്ച. ഇനിമേല് എനെറ സ്വന്തം ഇഷ്ണാനുസരണം മടക്കിത്തരുന്നു. 
സ്വീകരിക്കേണം എന്ന് കൈകേയിയും ശ്രീരാമനോടു പ്രാത്ഥിച്ചുവെ 
ന്നു സാരം. 

ഗുരുണാ കൈകേയ്പ്യാസഹട ഗുരുവായ വസിഷ്ടരോടും കൈകേയി 

യോടുംക്രടെ പ്രാത്ഥിച്ചു. വസിഷ്ഠരും കൈകേയിയയംക്രടെ രാമനോട്ട 
വി പ്രാത്ഥിച്ചു എന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. 

4. തശേത്പ്രതിജഗ്രാഹ ഭരതാദ്രാജ്യമീശ്വരഃ 

മായാമാത്രിത്യസകലാം നരചേഷ്ഠടാമുപാഗതഃ. 

മായാം ആശ്രിത്യ-മായയെ ആശ്രയിച്ചിട്ട്, സകലാം നരഷേഷ്ടാം.. 
വു നരചേഷ്ടയെ, ഉപാഗതഃ ഈശ്വരഃടപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന 
ഈശ്വരന, തഥാ ഇതിട അപ്രകാരമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു്, ഭരതാത് ഭരത 
നില്നിന്നു', രാജ്യം പ്രതിജഗ്രാഹ: രാജ്യത്തെ പ്രതിഥഹിച്ച. 

മായയെ സ്വീകരിച്ച്” സകല മനുഷ്യയവ്യാപാരത്തെ നടത്തുന്ന 
ഈശ്വരനായ ശ്രീരാമന് അങ്ങിനെയാകട്ടെ ഏന്നു സമ്മതിച്ച്, ഭരത 
നില് നിന്ന്” രാജ്യത്തെ സ്വീകരിച്ചു. രാജ്യത്തിന്െറ പ്രതിരൂപമായ 
രാജാസനത്തെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നുവെന്നു സാരം, 



1 9346 അദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ശ്രീവാല്വീകി ഇതിനെ സുഷ്ടമാക്കീട്ടുണ്ടട് :__ ം 4 
“ഭരതസു വചഃ ശ്രുത്വാ രാമഃ സത്യപരാക്രമട 
തഥേതിസംപ്രതിശ്രത്യ ആസനേ സമുപാവിശത.” 

€ ത്യ 

“ഭരതനു പറഞ്ഞതു കേട്ട സത്യപരാക്രമനായ രാമന്, അങ്ങി 
ത്തി [ടി നെയാവട്ടെ, എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയയശേഷം രാജാസനത്തില് ഇ 

ലി രുന്നു. 

2. സ്വാരാജ്ല്യാനഭവോയസ്യ സുഖജ്ഞാനൈകരൂപിണഃ 
നിരസ്ലാതിശയാനന്ദരൂപിണഭ പരമാത്മനഃ 

6. മാനുഷേണ തു രാജ്യേന കിം തസ്യജഗദീശിതുഃ. 

യസ്യ-യാതൊരുവന്നു , സ്വാരാജ്യാനുഭവഃടനിജസുഖത്തിനെറ അനുഭ 
വം സുഖജങ്ഞാനൈകരൂപിണഭ-സുഖവും ഇഞാനവുമാകുന്ന ഏകരൂ 
പത്തോടും, നിരസ്താതിശയാനന്ദരൂപിണകനിരസിക്കപ്പെട്ട അതിശ 
യാനന്മമാകുന്ന രൂപത്തോടുംക്രടിയ, പരമാത്മനഭടപരമാത്മാവും, 
ജുഗദീശിതുഃ തസ്യടജഗത്തുകളുടെ ഈശ്വരനുമായ അവന്നു", മാനു 

ഷേണ രാജ്യേന തു- മനുഷ്യനെ സംബറ്ഡിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യംകൊണ്ടോ 
കടെ, കിം-എനത്തുഫലം. 

യാതൊരുവന് ആത്മസുഖത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു വോ, യാതോരു 

വനെഠ സ്വരൂപം സുഖവും ജ്ഞാനവും മാത്രമായ് രിക്കുന്നു വോ, മനു 

ഷ്യ്യാനന്ദം മുതല് ബ്രഹ്മാവിന്നെറ ആനന്ദംവരെ, ഒന്നു മറെറാന്നിനെ 

അതിശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശതാനന്ദങ്ങളേയും അതിശയിക്കുന്നതും 

തുല്യമില്ലാത്തതുമായ പരമാനന്ദം യാതൊരുവനെറ സ്വരൂപമോ, പ 

രമാത്മാവും ലോകേശ്വരനുമായ ആ രാമന്ന്, മനുഷ്യക്കനുഭവിപ്പാന് 
] 

യോഗ്യമായ ഭൂലോകംകൊണ്ടെന്തൊരാവശ്യം? 

യസ്ൃഭൃഭംഗമാത്രേണ ത്രിലോകീനശ്ൃതിക്ഷണാല്, 

7. യസ്യാനുഗ്രഹമാത്രേണ ഭവന്ത്യാഖണ്ഡലശ്രിയഃ 

ലീലാസൃഷ്ടമഹാസ്തഷ്ലേഴ കിയദേതദ്രമാപതേഭ 

യസ്വ-യാതൊരുവനെറ, ൫ ഭംഗമാത്രേണംപുരിക ചലനമാത്രത്താല്, 

രിലോകീട മുന്നു ലോകവും, ക്ഷണാത് നശ്യതി ക്ഷണത്തില് നശിക്കു 

ന്നു യസ്യയാതൊരുവനെറ, അനുഗ്രഹമാത്രേണംഅനുഗ്രഹമാത്ര 

ത്താല്, ആഖണ്ഡലശ്രിയഃ-ഇദ്രൈശ്വയയങ്ങം, ഭവന്തിട ഉണ്ടാകുന്നു, 

ലീലാസ്ൃഷ്ടമഹാസ്തഷ്ണേഴടലീലയാല് സൃഷ്ലിക്കപ്പെട്ട ബൃഹ്മാണ്ഡസ്തഷ്ണി 

യോടുക്രടിയ, രമാപതേടടലക്ഷ്ലീഭത്താവിന്ന് ഏതത് കിയത് ഇതെ 

തു കാരം: 



പ്തനഞ്ചാം സഗ്ഗം. ॥ 1940 

കാലസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന യാതൊരുവനെറ പുരികങ്ങളുടെ ച 

ലനമാതൂത്താല് മൂന്നു ലോകങ്ങളും പെട്ടെന്നു നശിക്കുന്നുവോ, യാ 

തൊരുവനെറ അഗ്രനുഹമാത്രത്താല് ഇന്്ദ്രേശ്വയ്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നുവോ, 

യാതൊരുവന് വിനോദമായിട്ടുതന്നെ, അനന്തബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളെ ക 

ലിക്കുന്നവോ, സാക്ഷാല് ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ കാന്തനായിരിക്കുന്ന ആ 

രാമന്നീയയോദല്യാരാജ്യം, എന്തുമാത്രം? 

8. തഥാപി ഭജതാം നിത്ചം കാമപൂരവിധിത്സയാ 
ലീലാമാനുഷവേഷേണ സര്വമപ്യനുവത്തതേ 

തഥാപി എങ്കിലും, നിത്യം ഭജതാം എപ്പോഴും ഭജിക്കുന്നവരുടെ, കാ 
മപൂരവിധിത്സയാടഅഭിലാഷസമൃഹത്തെ പൂത്തിയാക്കാനുള്ള ഇച്ഛ 

യാല്, ലീലാമാനുഷവേഷേണം ലീലയാ മനുഷ്യവേഷംകൊണ്ട്, സ 
വൃം അപിടസവ്ൃത്തെയും, അനുവത്തതേ_അനുവത്തിക്കുന്നു. 

എങ്കിലും നിരന്തരം ഭജിക്കുന്നവരുടെ സകലാഭിഷ്ടങ്ങളെയും സാ 
ധിപ്പിക്കുവാനുളൂള കാരുണ്യത്താല് വിനോദമായി സ്വീകരിച്ചു മാ 
നഷരൂപത്തോടുക്രടിയ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്. സകല മനുഷ്്യസമ്പ്യദായ 
ത്തെയും അനുസരിച്ചു കളിക്കുന്നു. 

ആദശപുരുഷനായിരുന്ന് ലോകത്തെയനുഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നുസാരം 
9. തതഃ ശതുഘയപചനാന്നിപുണാട ശൃശൃദൃന്തകാട 

സംഭാരാശ്ചാഭിഷേകാത്ഥമാനിതാ രാഘവസ്ൃഹി 
തതം അനന്തരം ശത്രഘവവചനാത്_ശത്ര ] 4 ള് രുഘ്ല നാത -ശര്രുഘുനെഠ വചനത്താല്, 
നപുണാഃംസമത്ഥന്മാരായ. ശ്ര ) കാ നം മാരായ, ശ്ശ്രക്ൃന്തകാടം ക്ഷുരകന്മാര്, ആനീതാം_. 
ആ നയിക്കറ്റെ ക് ന്യക്കപ്പെട്ം രാഘവസ്യ-രാഘവന്െറ, അഭിഷേകാത്ഥം_ അടി 
ര ി( ണ്ട് ഴ ി ഷകത്തന്നായ്യ്ൊണ്ട്, സംഭാരാട ചട സാധനങ്ങളും, ആനിതാട- ആ ക 
നയിക്കപെ ഒ. 

൮൬ 

ഭഗവാന് ശ്രീരാമചന്ദ്രന് രാജ്യത്തെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന” കരുണാ റു 
൬ ഥ് 1: മ) സെ പ്പാറം, ശരുഘ്ലനെറ കല്പനപ്രകാരം ളു തൃന്മാര് വരുത്തിയ ക്ഷയ ം 

കന രാമ 0 ഠ് ( നി ടി ക 1] 0 രാമന്നു ംരസംസ്ത്്രാരാദികമ്മം നടത്തി, ഠാമനെറ അഭി 
കത്തിന്നാവശ്യമുളള സാധ ക ഒത ന്നാലശ്യമുഭഭ സാധനങ്ങളും സംഭരിക്കചെട. ശ്രീരാമ മഹാര ്ലഃ 

ലു 
പി ജാവിനെറ ദിവമംഗ പെറി, 6 ഭവ്യ “ഗേള വിഗ്രഹ സ്പുശനത്തെ ആഗ്രഹിച്ചകൊണ്ട് [ ഴ് ടം 

ന് പ ളു നുനിന്നു. 

7 [മ] ഗമാണെന്നു ശ്രീപംചീ.ി ക 



1920 അഭ്ധ്വാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

% ൻ തതഃ ശത്രഷ്ടുവ ചനാന്നിപുണാഃ ശുശ്രവഭ്കാട 
സുഖഹസ്താശ്ചശീ ഘാോശ്ച രാഘവം പയ്യയുപാവിശന്”* 

അനന്തരം ശരുഘ്ലനെറ കല്ലനപ്പകാരം, സുഖമായും വേഗത്തി 
ല് റിന്ന [ ലും പ്രവത്തിപ്പാന് സമത്മന്മാരായ നാപിതന്മാ൪ (ക്ഷൃരകന്മാര) ശ്രീ 

ലി രാമനെഠറ ചുറവം വന്നുനിന്നു. 

10. പുൂര്വംതു ഭാര്തസ്താതേ ലക്ഷ്യണച മഹാത്മനി 
സുഗ്ശീ3വ വാനരേദ്ദ്രേച രാക്ഷദസന്ദ്േ വിഭീഷണേ 

11. വിശോധിതജടഃ സ്ലാതശ്ചിതര മാല്യാനുലേപനഃ 
മഹാഹ വസഃനോപേതസ്പസ്ഥൌ തത്രശ്രിയാജവലന് 

൭ പുര്വംതുട ആല്ലമായിട്ടു്, ഭരതേ-ഭരതനും, മഹാത്മനി ലക്ഷ്മദണചട 
മഹാത്മാവായ ലക്ഷ്മണനും, വാനരേദ്ദ്രേ സുഗ്ഗീവേചടവാനരാധിപ 
നായ സുഗ്രീവനും, രാക്ഷസേന്ദ്രേ വിഭീഷണേ-രാക്ഷസാധിപനായ 

ഠി വിഭീഷണനും, സ്ലാതേടസ്ലാനംചെയയപ്പോഠം, വിശോധിതജടഃടവി 
ശേഷേണ ശോധിക്കപ്പെട്ട ജടയോട്ട ക്രടിയവനും, സാതഃ-സ്റാനംചെ 

1 ന 

യയവനും, ചിത്രമാല്്യാ സലേപനഃച വിചിത്രമായ മാല്യത്തോടും അനു 
ലേപനത്തോടും കൂടിയവനും, മഹാഷഫവസനോപേതഃ-ഉല്കൃഷ്ഠമാ 
യ വസ്ത്രത്തോടുക്രൂടിയവനും, ശ്രിയാജവലന്ടശോഭകൊണ്ട് ജ്വലിക്കു 
ന്നവനുമായിട്ടു്, തതൂതസ്ഥൌടഅവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യു. 

കേശസംസ്ത്ലാരാദി കമ്മാനന്തരം ഭരതന്, മഹാമനസ്തൃനായ ല 

ക്ഷൂണ൯, വാനരേശ്വരനായ സുഗ്രീവന്, രാക്ഷസാധീശനായ വിഭീഷ 
പി [ 

ണന് എന്നിവര് ആല്ലയമായി സ്ക്ാനം കഴിച്ചു. അനന്തരം ജടാഭാര 

ത്തെകളഞ്ഞു', ഭംഗിയില് കുടുമവെച്ചും. സ്താനം കഴിച്ചു വിശേഷമാ 
പ് റ് ലക, കറിക്കൂട്ട് എന്നില ധരിച്ചും, ഉല്കൃഷ്ഠമായ വസ്തൂമുടുത്തുംകൊ 

ണ്ട് പരമശോഭയാല് ഉജ്വലിക്കുന്ന രാമചന്ദ്രന് അവിടെ വന്നുനിന്നു. 

19. പ്രതികര്മചരാമസ്വ ലക്ഷ്മൂണസ്യ മഹാമതിഃ 

കാരയാമാസഭരതദ സീതായാ രാജയൊഷിതഃ 

19. മഹാഹവനസ്താഭരണൈരലം ചക്രുഃ സമധ്യമാം. 

മഹാമതിഃ ഭരതഃ-മഹതിയായ മതിയോട്ടക്രടിയ ഭരതന്, രാമസ്യ ല 

ക്ടൂണസ്യചടരാമന്നും ലക്ഷ്തണന്നും, പ്രതികമ്മ- അലങ്കാരം, കാരയാ 

മാസടചെയ്യിച്ചു. സിതായാഭ-സീതക്ക് , രാജയോഷിതടടരാജസ്തീക 
ളം, മഹാഹവസ്താഭരണൈദട൭ല്കൃഷ്ഠ വസ്താഭരണങ്ങം കൊണ്ട്, ്ു; 

മധ്യമാംക സുന്ദരിയെ, അലംചമ്രുടട അലത്രിച്ച. 
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മഹാ ബുദ്ധിമാനായ ഭരതന് അലങ്കാരകുശലന്മാരെക്കൊണ്ട് 

്രീരാമന്നും ലക്ഷ്മണന്നും അഭിഷേകത്തിന്നു ചിതമായ വേഷഭ്ൂഷണാ 

ദികമെ ചെയ്യിപ്പിച്ച. സുന്ദരിയായ സീതയെ രാജ്സ്പ്രികളും ഉല്കൃഷ്ഠ 

ങ്ങളായ വസ്താഭരണങ്ങളെ കൊണ്ടലങ്കരിച്ചു. 

തതോവാനരപത്തീനാം സര്വാസാമേവശോഭനാ 

14. അകാരയതകൌസല്യാ സന്തൂഷ്ടാ പുത്രവത്സലാ. 

തതടസര്വാസാം വാനരപത്ിനാം_അനന്തരം സകല വാനരപത്തി 

കഠംക്കും, ശോഭനാ സല്ഗുണവതിയും, പുത്രവത്സലാഭപുതൂനില് വാ 

ത്സല്യമുളമ വളം, സത്തൂഷ്ണാടസന്തോഷിച്ചവളമായ, കൌസല്യാടകൌ 

സല്യ, അകാരയതംചെയയിച്ചു. 

അതിന്നുശേഷം എല്ലാ വാനരന്മാരുടെ ഭായ്യമാരെയും സല്ഗുണ 

വും പുത്രനില് അതിസ്റ്റേഹവും അതിസന്തോഷവുമുമുള കൌസല്യ, വ 

സ്റാഭരണാദികഠംകൊണ്ടലങ്കരിപിച്ച. 
ത്ര ജിം 

തതഃസ്ൃന്ദനമാദായ ശത്രഘുവ.ചനാല് സുധിഭ 

15. സുമന്ത്രഃസുയ്യസങ്കാശം യോജയിത്വാഗ്രതഃസ്ഥിത$. 
€ . റ ന) തതഃ അനന്തരം, ശര്രുഘ്വവ ചനാത് -ശതൂുഘ്യന്െറ വചനം ഹേതുവാ 
[ര യിട്ടു , സുധിഭസുമന്ത്രഃം.ബുഭ്ധിമാനായ സുമന്ര്രന്, സൂയയസങ്കാശംസ്യന്ദ 

നംടസുയ്യതല്യമായ രഥത്തെ, യോജയിത്വാ ആദായ.യോജിപ്പിച്ച് 
ടി തെയ്യാറാക്കിട്ട്', അഗ്രതഃസ്ഥിതഃ മുമ്പില് സ്ഥിതനായി. 
ി വി ഴ് 

) ഉടനെ, ശര്രുഘ്യനെറ കല്പനപ്രകാരം അതിബുദ്ധിമാനായ സുമ 
തതൂനു സൂയ്യനെന്നപോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന തേരില് കുതിരകളെ പൂട്ടി 

പ വേണ്ടുന്ന ഒരുക്കങ്ങഥം ചെയയശേഷം ത്രീരാമന്െറ മമ്പില് വന്നുനിന്നു. 
ആരുരോഹരഥംരാമ$ സത്യധര്മപരായണഃ 

10. സുഗ്ഗീവോയുവരാജശ്ച ഹന്തൂമാംശ്ച വിഭീഷണ 
സ്താത്വാദിപ്യാംബര ധരാദിപ്യാ ഭരണഭൂഷിതാഃ 

1/. രാമമന്വീയുരഗ്രേച രഥാശ്വഗജവാഹനാഃ 
സഗ്ഗീവപത്ധ്യഃ സീതാചയയുയാനൈഃ പുരംമഹത്. 

[പ ാമപരായണ് രാമഃകസത്ൃത്തിലും ധമ്മത്തിലയം അതിശ്രദ്ധയോ 
ടൃത്രടിയ രാമന്, രഥം ആരുരോഹവരഥത്തെ ആരോഹണം ഒചെയ 
സുഗ്രിവഃ_ റി? യുവരാജചടയുവരാജാവും, ു കി ഹന്തമാന് ച_ഹ 
നമാ മാനും, വിഭീഷണ. വിഭീഷണനും, സ്ത്രാത്വാടസ്താനംചെയ്യു, ഭി 
റ് ംബര ട്ത്ജു ) ധരാ ടിപ്യവസ്ത്രം ഖരം. വ്യാ രണ്ടര ഭൂഷിതാടടിവ്യ 



1929 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ങ്ങളായ ആഭരണങ്ങളാല് അലക്കരിക്കപ്പെട്ടവരും, രഥാശ്വഗജവാ 
ഹനാടടരഥങ്ങറം, അശ്വങ്ങറം, ഗമുങ്ങറം, എന്ന വാഹനങ്ങളോടു ശ്ര 
ടിയവരുമായിട്ടു, അഗ്രേചകമുമ്പിലും, രാമം അന്വീയുഃ_രാമനെ അനു 
യാനംചെയ്യും സുഗ്രിവപത്വ്യഃ_സുഗ്ഗീപനന്െറ പത്ഥിമാരും, സീതാചക 
സീതയും, യാനൈകവാഹനങ്ങളോടുക്രടെ, മഹത് പുരം മഹത്തായ 
പുരത്തെ, യയുഭംയാനംചെയ്യു. 

സത്യധമ്മങ്ങളെ അതിമാത്രം താല്പയ്യപ്പെടുന്ന രാമന് തേരില് 
കയറി. വാനരരാജാവായ സുഗ്രീവന്, യുവരാജാവായ അംഗദന്, ഹ 
നുമാന്, വിഭീഷണന്, എന്നിവര്, സ്ത്റാനംകഴിച്ച് ദിവ്യങ്ങളായ വ 
സ്ത്രാഭരണങ്ങകെ ധരിച്ച്, തേര്, കുതിര, ആന, എന്നീ വാഹനങ്ങളി 
ലിരുന്ന് , രാമന്െറ മുന്നിലും പിന്നിലും അകമ്പടികമായി സഞ്ചരിച്ച. 
സുഗ്രീവനെറ ഭാന്്രമാരും സീതയും, ശിബികമുതലായ വാഹനങ്ങളി 
ലിരുന്നു് , മഹനീയമായ: അയോദ്ധ്യാപട്ടണത്തിലേക്കു യാത്രചെയ്യു. 

15. വള്കപാണിയ്യഥാദേവൈ ഹരിതാശ്വരഥേസ്ഥിതഃ 
പ്രയയെയരഥമാസ്ഥായ  തഥാരാമോ മഹല്പുരം. 

ഹരിതാശ്വരഥേ-ഹരിതങ്ങളായ അശ്വങ്ങളോടുടക്രടിയ രഥത്തില്, 
സ്ഥിതഃ വജുപാണിഃടസ്ഥിതനായ ദേവേന്ദ്രന്, ദേവൈഃ യഥാ_ദേ 
വന്മാരോടുക്രടെ എപ്രകാരമോ, തഥാ രഥം ആസ്ഥായ രാമഃ അപ്പ 
കാരം രഥത്തിലിരുന്നിട്ട് രാമ൯, മഹത് പുരംമഹത്തായ പുരത്തെം 
പ്രയയൌ പ്രയാണം മ ) 

പച്ചനിറമുള്ള കുതിരകളെ "പൂട്ടിയ തേരിലിരിക്കുന്ന ദേവേജ്ന് 

ദേവന്മാരാകുന്ന അകമ്പടികളോടു ക്രടെയെന്നപോലെ, തേരിലിരിക്കു 
ന്ന രാമന് സുഗ്രീവാദികളോടുകൂടെ മഹത്തായ അയോദ്ധ്യാപുരത്തേ 
ക്കു പോയി. 

അയോദ്ധ്യാപുരത്തിലെ അലങ്കാരങ്ങളെക്കുറി ച്ച് ശ്രീവാല്വീകി: 

പതാകമാലാഭരണാംസിക്ത രഥ്്ാന്തരാപണാം 
പുഷ്ടചിത്രപഥാംരമ്യാം ബാലവൃദ്ധനിരന്തരാം. 
ഹമ്മ്യപ്രാസാദവിവ്ൃതാമുദ്യാനവനശോഭിതാം.”” 

നിരത്തിക്കെടിയിരിക്കുന്ന കൊടിദ്രളറകളാകുന്ന ആഭരണങ്ങളോ 
ടും, ജലത്താല് നനക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജവിഥികളോട്ടം, കച്ചവടസ്ഥ 
ലങ്ങളോടും, വിചിതൂപൃമാലകഠം കെട്ടിയലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന നിരത്തുക 
മളോടും, കരടിയും, ബാലന്മാര് മുതല് വൃദധന്മാര വരേയുടമ ജനങ്ങറം 
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തിങ്ങിയിരിക്കുന്നതും മനസ്സ്ിന്നും കണ്ണ്ണിന്നും ആനന്ദത്തെ നല്കുന്നതു 

തുമായ ആയോദ്ധ്യയെ പ്രാപിച്ചു. 

19. സാരഥ്യംഭരതശ്ചക്രേ രത്അദണ്ഡം മഹാലതിഃ 

ശ്വേതാതപത്രംശത്രുഷ്മോ ലക്ഷ്മുണോവ്യജനംദധേ. 

മഹാദ്യൃതിഭമഹതിയായ കാന്തിയോട്ുടക്രടിയ, ഭരത ഭരതന്, സാര 

ഥ്യം ചക്രേ_സാര്ല്ലത്തെ സ്വീകരിച്ചു, ശത്ുഘ്ടഃ-ശതരുഘ്ടന്, രത്അദ 

ണ്ഡംടരര്മപ്പിടിയുള്ള, ശ്വേതാതപത്രം-ശ്വേതനിറമുള്ള ആതപതര 

ത്തെയും, ലക്ഷ്മൂണഃ.- ലക്ഷ്മണന്, വ്യൃജനംട ആലവട്ടത്തെയും, ദധെട 

ധരിച്ച. 

സോഷ്യല് അതിപ്പകാശത്തോടുക്രടിയ ഭരതന് ശ്രീ 

രാമനിരിക്കുന്ന തേര് തെളിച്ച. രഅപ്പിടിയുകുള വെഞ്ജൊററക്കുട ശത്രു 

ഘുനും, ആലവട്ടം ലക്ഷ്മണനും പിടിച്ച. 

സാരധഥ്ൃത്തെക്കുറിച്ച്' ശ്രീവാല്പീകി:-- 

6്ജഗ്രാഹഭരതോരശ്മീ൯ ശത്ുഘ്യശു തമാദദേ 
ലക്ഷ്മുണോവ്യജനം ഗൃഹ രാഘവം പയ്യവിജയത്.? 

കുതിരകളുടെ കടിഞ്ഞാണുകമെ ഭരതന് പിടിച്ചു. ശത്രുഘ്യ൯ വെ 

ണ്കൊററക്കുട പിടിച്ചു. ലക്ഷ്മണന് ആലവട്ടം പിടിച്ച് രാമന്നു വീ 
ശിക്കൊടുത്തു. 

ഈ ഘട്ടത്തെ ഭാഗവതത്തില് പുതിയ രീതിയില് വര്ണിച്ചു കാ 

ണുന്ന പദ്യങ്ങം. 

പോടുകേഭരതോഗൃഹ് ണാല് ചാമരവ്യയജനോത്തമേ 

വിഭീഷണ സസഗ്ഗീവഃ ശ്വേതച്ഛു തം മരുല്സുതഃ 

ധനുന്നിഷംഗാം ക്ലു തുഘ്ഃ സീതാതിത്ഥകമണ്ഡലം 

അബിദഭ്ൂദംഗദഃ ഖഡി്ഗം ൭ ഹൈമംചമ്മര്ക്ഷരാട്൬പ.”? 

“ഭരതന് പാഠുകകളേയും, വിഭീഷണന് ആലവട്ടത്തെയും, സു 
ഗ്രീവന് വെൺ ചാമരത്തെയും, ഹനുമാന് വെണ്കൊഠററഠക്കുടയേയും, 
ശത്രുഘു൯ വില്ലിനെയും ആവനാഴിയേയും, സീത തീത്ഥകമണ്ഡലുവി 
നേ യും അംഗദന് ഖഡ് ഗത്തെയും, ജാംബവാന് സ്വര്ണ, പൃരിശയേ 
യും, പിടിച്ചിരുന്നു.?? 

ളു 20. ചാമരംച സമീപസ്ഥോ നയവിജയദരിംദമഃ 
ശശിപ്രകാശംത്വപരംജഗ്രാഹാസുരനായകട 

സമീപസ്ഥഃ_സമീപത്തിലിരിക്കുന്ന, അരിംദമഃംശത്രക്കളെ നശിപ്പി 
൨. 
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ന്നവനന് വന് കന്നപന-സൂഗ്രിവനു, ചാമരംച൦വെണ് ലാമരത്തെയും, ന്യവീജ 
യത് വിശി, അസുരനായകടഅസുരാധിപന്, ശശിപ്പകാശം അപരം 
മടഷ്രനെപ്പോലെ പ്രകാശത്തോടുക്ൂടിയ മറെറാന്നിനെയും, ജഗ്രാ 
ഹടഗ്രഹിച്ചു. 

രാമസമീപത്തിലിരിക്കുന്നവനും, ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നവനു 
മായ സുഗ്രീവന് വേറൊരു വെണ് ചാമരം വീശിയിരുന്നു. അസുരാധി 
പനായ വിഭീഷണന് ആലവട്ടത്തെയും പിടിച്ചിരുന്നു. 

21. ദിവിജൈഃ സിദ്ധസംഘഷൈശ്ച ടഷിഭിദ്ദിപ്യദശരനൈദഃ 
സ് തൂയമാനസ്യരാമസ്യയ ശൃശ്രവേ മധുരധ്വനി$. 

ദിവിജൈഃദേവന്മാരാലും, സിദ്ധസംഷഘെൈടഃ ചം സിദ്ധസമൂഹങ്ങളാ 
ലും, ദിവ്യദശനൈഭം ദിവ്യമായ ദരനത്തോടുടക്രടിയം, ജുഷിഭിഃ ചട 
ഷികളാലും, സ് തുയമാനസ്യരാമസ്യടസ്തൃതിക്കപ്പെടുന്ന രാമനെറ, മ 
ധുരധ്വനിഭം മധുരശബ്ദം, ശശുവേ ശ്രവിക്കപ്പെട്ട. 

ദേവന്മാരും, സിദ്ധസംഘങ്ങളും, ലോകത്തില് കാണ്മാന് കഴി 
യാത്തവിധം മാഹാത്മ്യമധികമുള്ള ട്ടേഷികളും രാമനെ സ്തൂതിക്കുന്നതാ 
യ മധുരശബ്ദം കേട്ട. 

ദേവന്മാര് ചെയ്യ സ്ത്ൂതിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീവാല്ലീകി:__ 
ജടേഷിസംഘൈസ്ൂദാകാശേ ദേവൈശ്ചസമരുല്ഗണൈഃ 
സ് തൂയമാനസ്യ രാമസ്യ ശ്രശ്ൂവേ മധുരധവനിഃ 

അപ്പോം ആകാശത്തില് വന്നിരിക്കുന്ന ട്ൂഷിസമൂഹങ്ങളും മ 
രുല്ഗണങ്ങളോടുക്രടിയ ദേവന്മാരും രാമനെ സ്തൂതിക്കുന്ന മനോഹര 
ശബ്ദം കേട്ട. 

2. മാനുഷംരൂപമാസ്ഥായ വാനരാഗജവാഹനാഃ 
ഭേരീശംഖനിനാദൈശ്ച മുദംഗപണവാനകൈടഃ 

23. പ്രയയെൌരാഘവമ്രേഷ്ഠടസ്താംപുരീം സമലങ്യ, താം. 

മാനുഷംരൂപം ആസ്ഥായകമാനുഷമായ രൂപത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ട്, ഗ 

ജവാഹനാ വാനരാഃട-ഗജങ്ങളിലിരിക്കുന്ന വാനരന്മാര, ഭേരീശംഖ 

നിനാദൈടഃചടഭേരി, ശംഖം, എന്നിവയുടെ ശബ്ദുങ്ങളോടുക്രടെയും, 

മുദംഗപണവാനകൈടംമുദംഗം, പണവം, ആനകം; എന്നിവയോടും, 
രാഘവശ്രേഷ്ഠഃ-രാഘവന്മാരില്__രഘുകുലജാതന്മാരില്-- ത്രേഷ്ണനായ 
വന്, സമലംകൃതാം താംപുരീം-ഏററവും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ആ പുരി 
യെ; പ്രയയെൌടപ്രയാണം ചെയ്യു. 

വാനരന്മാര് മനുഷ്യാകൃതി കൈക്കൊണ്ട് ഗജങ്ങളിലിരുന്നു സഞ്ച 
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രിച്ച. ഭേരി, ശംഖം, മൃദംഗം, പണവം, ആനകം എന്ന ധി 

ഷങ്ങളോടുക്രടെ രദലുവംശത്തില് ജനിച്ച രാജാക്കന്മാരില് അതിശ്രേ 
ലനായ ശ്രീരാമ ചന്ദ്രന്, അതിമനോഹരമായലംകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 

അയോദ്ധ്യാപട്ടണത്തില് പ്രവേശിച്ചു. 

വാനരന്മാരുടെ സഞ്ചാരത്തെകുറിച്ച്' ശ്രീവാല്ലീകി:-_ 

ന്ോഗത്രേഷ്ഠസഹസ്ര്രാണി യയുരാസ്ഥായ വാനരാഃ 

മാനുഷംവിഗ്രഹംകൃത്വാ സര്വാഭരണ ഭൂഷിതാട?? 

മനുഷ്ധ്യാകതി ധരിച്ച് സര്വാഭരണങ്ങളെക്കൊണ്ടലംകരിച്ച 

വാനരന്മാര് ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ അനേകായിരം ആനകളുടെ പുഠത്തിരു 
ന്ന് സഞ്ചരിച്ചു. 

ദദൃശുസ്നേസമായാന്തം രാഘവം പുരവാസിനഃ 

24. ദൂര്വാദളശ്യാമതനും മഹാഹ 

കിരീടരത്ാഭരണാചിതാംഗം 

ആരക്തകംജായതലോചനാന്തം 

ദൃഷ്്വായയുര്മോദമതീവപുണ്യാട. 

സമായാന്തം രാഘവം സമാഗമിക്കന്ന രാഘവനേ, തേ പുരവാസി 

നഃആ പുരവാസിക൦ം, ദദൃതുഃ-ദശിച്ച, ദൂരവാദമ ശ്യാമതനും൭ട്മൂര് 

വാദളംപോലെ, ശ്യാമയായ തനുവോടുക്രടിയും, മഹാര്ഹകിരീടര 
ത്ാഭരണാ.ചിതാംഗംം മഹാര്ഹങ്ങളായ കിരിടരത്നാഭരണങ്ങളാല് 

ല്യാപിക്കപ്പെട്ട അവയവങ്ങളോടുക്രടിയും, ആരക്തകംജായതലോ 
ചനാന്തംടഅല്ലും രക്തവര്ണമായും താമരപോലെ ആയതമായു 
മിരിക്കുന്ന നേത്രാന്തത്തോടുക്രടിയും, രാമം ദൃഷ്്വാ-രാമനെ ദരിച്ചിട്ട്', 
അതീവപുണ്യാഃ-ഏററവും പുണമുളഒ അവര്, മോദംയയു ഃടമോദ 
ത്തെ പ്രാപിച്ചു. ഃ 

വനത്തിലേക്കു പോകുന്ന സമയം അതിദുഃഖിതന്മാരായിരുന്ന 
ആ പുരവാസികം, രഥത്തിലിരുന്നെഴനെള്ളന്ന രാമനെക്കണ്ടു. ദൂര്വാ 
ദളംപോലെ ശ്യാമള നിറമുള്ള ദേഹത്തോടും ശിരസ്സില് രത്അകിരിട 
ത്തോടും അവയവങ്ങളില് രത്നാഭരണങ്ങളോട്ടം അല്ലം തുടുത്തും താമ 
രദളൂംപോലെ നീണ്ടുമിരിക്കുന്ന നേതരാന്തങ്ങളോടുംക്രടിയ ശ്രീരാമച 
നദ്രനെക്കണ്ടതുകൊണ്ടു മഹാ പുണ്പ്യവാന്മാരായ അവര് ഏററവും സ 
ന്തോഷിച്ചു. 

25. വിചിത്രരത്നാഞ്ചിതസൂത്രനദ്ധ_ 

പിതാംബരം പീനഭജാന്തരാളം 



1920 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

അനഘ്യമുക്താഫല ദിവ്യഹാരൈ 
വിരോചമാനം രഘുനന്ദനംപ്രജാഃ: 

വിചിത്രരത്നാഞ്ചിതസൂത്രനദ്ധപിതാം ബരം൭ വിചിത്രങ്ങളായ രത്ധങ്ങ 

മാല് അഞ്ചിതമായ (മനോഹരമായ) സൂത്രത്താല് (പൊന്തൂലി 

നാല്) നദ്ധമായ (ബന്ധിക്കപ്പെട്ട) പീതാംബരത്തോടുക്രടിയും, അന 
ഘ്യമുക്താഫലദിവ്യഹാരൈഃ_ അനഘ്യങ്ങളായ (വിലമതിപ്പാന് കഴി 

യാത്ത) മുക്താഫലങ്ങംകൊണ്ടു' [മുത്തുകഠംകൊണ്ട് ) ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട 

ദിവൃയഹാരങ്ങളാല്, വിരോചമാനംട വിശേഷമായി ശോഭിക്കുന്ന, പീ 

നഭൂജാന്തരാളം-പിനങ്ങളായ (നീണ്ടുരുണ്ടു തടിച്ചിരിക്കുന്ന) ഭജങ്ങളു 

ടെ (കൈകളുടെ) അന്താളത്തോടട” (മദധ്യസ്ഥലത്തോടു) കൂടിയവനു 
മായ, രഡുനന്ദനംടരാമനെ, പ്രജാഃ പ്രജ കഠം, ദദ്ൃശുഃ-ദശിച്ച. 

ബഹുവിധത്തില് ശോഭിക്കുന്ന രത്തങ്ങറം പതിച്ച് പണിചെയു ' 

സ്വര്ണനതൂല് മീതെ ധരിച്ചു മുറിക്കിയിരിക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പട്ടുകൊണ്ടു ശോ 

ഭിക്കുന്ന അരക്കെട്ടോടും വിലമതിപ്പാ൯ കഴിയാത്ത മുത്തുകഠംകൊണ്ടു 

ണ്ടാക്കിയ ദിവ്യഹാരങ്ങം കൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്ന മാറിടത്തോടും, നീണ്ടു 

രണ്ടു തടിച്ച കൈകമോടുംക്രടിയ രാമനെ പ്രജകഠം കണ്ടു. 

88. സുഗ്രിീവമുബ്യൈര്ഹരിഭിഃ പ്രശസ്ധയൈ 

ന്നിഷേവ്യമാണംരവിതുല്യഭാസം 

കസ് തൂരികാ ചന്ദനലിപ്ലഗാതം 

നിവീതകലദ്രമപുഷ്യമാലം. 

പ്രശസ്ത ഃടപ്രസിദ്ധന്മാരും, സുഗ്രിവമുബ്യൈഭ-സഗ്രീവനാകുന്ന മുഖ്യ 

നോട്ടക്രടിയവരുമായ, ഹരഭിഃംവാനരന്മാരാല്, നിഷേവ്ൃയമാണംടസേ 

പിക്കപ്പെടുന്നവനും, രവിതുല്യഭാസം-സൂയ്യതൂല്യ്യമായ ഭാസ്സ്സോടുക്രടിയ 

വനും കസ് തൂരികാചന്ദനലിപ്പഗാത്രംകസ് തൂരി ചേത്തുണ്ടാക്കിയ 

ചന്ദനത്താല് ലേപനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശരീരത്തോടും, നിവീതകല്ലദൂമ 

പുഷ്യമാലംടധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കല്പകവ്ൃക്ഷപ്പുമാലയോടുക്രടിയവനു 

മായം രാമംപ്രജാഃ ദദൃശുഃ-രാമനെ പ്രജകറം ദശിച്ചു. 

കീത്തിപ്പെട്ടവരും സുഗ്രീവമുഖ്യയന്മാരുമായ വാനരന്മാരാല് സാഭ 

രം സേവിക്കപ്പെടന്നവനും സൂയ്യനെപ്പോലെ ശരീരകാന്തിയോട്ടക്രടിയ 

വനും, കസ് തൂരി മുതലായ സുഗന്ധവഡ്തുക്കറം ചേത്തൃണ്ടാക്കിയ ചന്ദ 

നം പൃശിയിരിക്കുന്ന ശരീരത്തോട്ടം, കണ്ണത്തില് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കല്ല 

കരൃക്ഷല്ലൂമാലയോടുംക്രടിയ ശ്രീരാമ ചയ്്രനെ പ്രജകഠം കണ്ട്. 
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ള് ശ്രത്വാസ്ത്രിയോ രാമമുപാഗതംമുദാ 

പ്രഹഷപചേഗോല്കലിതാനനതശ്രിയഭ 

അപ്പാസൃയസര്വം ഗൃഹകായ്്യമാഹിതം 

ഹര് മ്യാണിചൈവാരുരുഹുഃ സ്വലമൃ,താഃ 

ഉപാഗതം രാമം-സമീപത്തെത്തുന്ന രാമനെ, ശരത്വാടശ്രവിച്ചിട്ട്, 

പ്രഹഷവേഗോല്കലിതാനനതശ്രിയഃ- പ്ൃഹഷത്തിന്െറ (അതിസ 
ന്തോഷത്തിനെറ) വേഗത്താല് (ശക്തിയാല്) ഉല്കലിതയായ (അ 
ഭിവ്ൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചു) ആനനതശ്രീയോടു' (മുഖകാന്തിയോട്ടി ക്രുടിയ, 

സ്ത്രീയ ടസ്ത്രീകഠം, ആഹിതംട അത്യാവശ്യകമായ, സര്വം ഗൃഹകാ 

യും-സര്വമായ ഗൃഹകായ്യത്തെ, അപാസ്യ- ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, മുദാ-സ 
ന്തോഷത്തോടുക്രടെ, സ്വലംകൃതാഃ-നന്നായലങ്രിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട്:, 
ഹമ്മ്യാണി ഏവടപ്രാസാഭങ്ങളെത്തന്നെ, ആരുരുഹുഃ ചം ആരോഹ 
ണാം യ് 

രാമ൯ സമീപമെത്തിയിരിക്കുന്നുലവെന്നു” കേട്ട സ്ത്രീകം സന്തോ 
ി 

ൻ ന ഷാധികൃത്തിന്െറ ആലേശത്താല് മുഖകാന്തി വദ്ധിച്ചവരും, ഏപ്പെ 
ട്ടിരന്ന അത്യാവശ്യക ഗുഹകൃത്യങ്ങളെ യെല്ലാമുചേക്ഷിച്ച്, സന്തോഷ 
ത്തോടു ക്രടെ, വിശേഷവസ്താഭരണങ്ങളെ ധരിച്ചുവരുമായിട്ടു' ദൂരത്തില് 
വെച്ചുതന്നെ രാമചന്ദ്രനെ കാണ്മാനുണ്ടായ കൌതുകത്താല് അവരു 
ടെ മണിമാളികമുകളില് കയറിനിന്നു നോക്കി. വസ്താഭരണങ്ങളില് 
സ്ത്രീകളുടെ പ്രകൃതിസിദ്ധമായ ആഗ്രഹത്തെ അത്ര ബദ്ധപ്പാടുള്ള സമ 
യത്തില്ക്രടെ അവരുപേക്ഷിച്ചില്ല എന്നും സുചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

28. ദൂഷ്ട്വാഹരിം സര്വദ്ൃഗുല്സവാകൃതിം 
പുഷ്കര കിരന്ത്യഭ സ്തിതശോഭിതാനനാട 
ദൂഗ് ഭിഃപപുന്നേത്ര മനോരസായനം 
സ്വാനന്ദമൃത്തിം മനസാഭിരേമിരേ. 

സരവദൃഗുല്സവാകൃതിംസര്വരുടെയം ദൃക്കുകഠംക്കു്” (കണ്ണുകഠംക്ക് ) 
ഉത്സവത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ആകൃതിയോടുക്രടിയ, ഹരിം ഹരിയെ, ദ്ദ 

പ്ല പുഷ്ങ്ങംകൊണ്ടു', കിരന്ത്യഭവഷിക്കുന്ന 
വരും, ന്തരിതശോഭിതാനനാഭസ്തിതത്താല് ശോഭിച്ച മുഖത്തോട്ട കരടി 

ട് യവരുമായിട്ട്', നേതൃമനോരസായനംടനേത്ൂങ്ങാംക്കും മനസിന്നും ര 
സായ നമായിരിക്കുന്നവനെ, ദൃഗ് ഭിഃ 
ച്വെയ പരാ 

പപുടചദ്ൂക്മകറംകൊണ്ട് പാനം 
മനസാംമനുസ്സുകൊണ്ടം ഓഭിരേമിരേം ആനുന്മിച്ചു. 



1928 അഭധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

സകല പ്രാണികളുടെ നേതൃങ്ങറംക്കും അത്ാനന്ദത്തെ നല്കു 
ന്ന ലോകോത്തര സെന്ദയ്യശാലിയായ ശ്രീഹരിയെ _സര്വസന്താ 
പഹരനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ__കണ്ടപ്പോം സ്ത്രീകഠം പ്രാസാദാഗ്രങ്ങ 
ളില്നിന്നു പുഷ്യങ്ങളെ വഷിച്ച. മന്ദഹാസപ്യയാപ്ലിയാല് അവരുടെ മു 
ഖകാന്തിയധികരിച്ചു. നേതൂരങ്ങംംക്കും മനസ്സിന്നും അത്യാനന്ദപ്രദമാ 
യ ആ രൂപത്തെ എത്രയധികനേരം നോക്കിട്ടും അവക്കു മതിവന്നില്ല. 
ആ ആനന്ദരൂപത്തെ സഭങല്ലശക്തിയാല് ഹൃദയാന്തഭാഗത്തിലുഠപ്പി 
ച്ചാനുന്മമനുഭവിച്ച. 

29 രാമഃസ്തിതസ്തിശ്ധദൃശാ പ്രജാസ്തഥാ 
പശ്യ൯പ്രജാനാഥ ഇവാപരഃപ്രഭളഃ 
ശനൈര്ജഗാമാഥ പിതുഃസ്വലജു,തം 
ഗൃഹംമഹേന്ദ്രാലയ സന്നിഭംഹരി$. 

പ്രളഃ ഹരിഃ രാമഭ മഹാരാജാവും സന്താപഹരനുമായ രാമന്, അപരഃ 
പ്രജാനാഥഭ ഇവട മറെറാരു ബ്രഹ്മാവെന്നപോലെ, സ്തിതസ്തിശ്ധദൂശ 
മന്ദസ്മിതത്താല് ആര്ദ്രമായ ദ്ദക്കകൊണ്ടു(നേത്രംകൊണ്ട് ), പ്രജാടം 

പ്രജകകെ, തഥാ പശ്യന്- അപ്രകാരം നോക്കുന്നവനായിട്ട്, മഹേ 

ന്രാലയസന്നിഭം-മഹേന്ദ്രനന്െറ ആലയത്തിന്നു തൃല്യവുംം സ്വലംകൃ 

തംനന്നായലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായം പിതുഃ ഗൃഹംട പിതാവിന്െറ ഗൃഹ 

ത്തെ, അഥശനൈഃ ജഗാമ അനന്തരം മന്ദം മന്ദം ഗമിച്ചു. 

എല്ലാം സാധിപ്പിക്കുവാ൯ സമത്ഥനായ മഹാരാജാവും, സര്വ 

സന്താപങ്ങളെ സംഹരിച്ചാനന്ദിപ്പിക്കുന്നവനുമായ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്, 

എല്ലാവരിലും സമസ്സ്റേഹമുള്ള മറെറാരു ബ്രഹ്മാവെന്നപോലെ, മന്ദ 

സ്മീതാര്ദ്രമായ കടക്കണ്ണുകൊണ്ടു, തുല്യപ്രേമത്തോടുക്രടെ പ്രജകളെ 

യെല്ലാവരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടു, മഹേന്ദ്രഭവനത്തിന്നു സദ്ദശവും വി 

ശേഷമായലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ പിതാവിന്െറ ഭവനത്തെ മെല്ലെ മെ 
ല്ലെ പ്രാപിച്ചു. 

30. പ്രവിശ്യവേശ്മാന്തരസംസ്ഥിതോ മുദാ 

രാമോവവന്ദേ ചരണൌസ്വമാതൂഭ. 

ക്രമേണസര്വാഃ പിതൃയോഷിതഃ പ്രഭ 

ന്നനാമഭക്ത്യാ രഷുവംശകേതുഃ. 

പ്രവിശ്യ-പ്രവേശിച്ചിട്ട്, വേശ്മാന്തരസംസ്ഥിതഃംഭവനത്തിനെറ അ 

ന്തദാഗത്തില് സ്ഥിതനായിട്ട്, പ്രദഃ രാമഃടപ്രഭളവായ രാമനു 
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സ്വമാതഃ ചരണൌസ്വമാതാവിനെറ ചരണങ്ങളെ, മുദാ വവന്ദേട 

സന്തോഷത്തോടുക്രടെ വന്ദിച്ചു, രഘുവംശകേതുഃടരഘുകലമ്രേഷ്ഠനം, 

സർവാഃ പിതൃയോഷിതഃസര്വകളായ പിതൃഭായ്യമാരെ, ക്രമേണ 

ച മിച്ച. കമത്തില്, ഭകത്ചാ നനാമം ഭക്തിയോടെ നമിച്ചു 

സര്ലേശ്വരനായ രാമചന്ദ്രന് പിതൃഭവനത്തിനെറ അന്തഭാഗ 

ത്തില് പ്രവേശിച്ചു സുഖമായ യിരുന്നു. ഉടന്തന്നെ എഴുനീററ, തന്െറ 

അമ്മയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ സത്തോഷത്തോടുക്രടെ നമസ്ത്രിച്ചു. 

രഹ്മുവംശത്തിന്നലങ്കാരഭൂതനായ ഭഗവാന് പിതാവിന്െറ ഭായ്യുമാരെ 

ി യെല്ലാം ക്രമത്തില് ഭക്തിപൂര്വം വന്ദിച്ചു. 

കൌസല്യ മുതലായ രാജപത്തിമാര് മന്ദിരാന്തഭാഗത്തില് മുമ്പെ 

തന്നെ പ്രവേശിച്ചു. ഭഗവാന് സരവപ്പജകകളോടടം സമുചിതമായി 

സംഭാഷണംചെയ്യു' അവരെ സന്തോഷീപ്പിക്കുവാന് ബഹിഭാഗത്തു” കു 

റെ താമസിച്ചശേഷം ഉകൂടിലേക്കു കടന്നുവെന്ന് അത്ഥാല് സിദ്ധി 

ക്കുന്നു. 

91. തതോ ഭരതമാഹേദം രാമഃ സത്യപരാക്രമഃ 

സര്വസമ്പല് സമായുക്തം മമ മന്ദിരമുത്തമം 

89. മിത്രായ വാനരേന്ദ്രായ സുഗ്രിവായ പ്രദീയതറം 

സര്വേഭ്യഃ സുഖവാസാത്ഥം മന്ദിരാണി പ്രകല്ലയ. 

സത്യപരാക്രമഃ രാമഃസത്യപരാകമനായ രാമന്, തതം അനന്തരം, 

ഭരതം ഭരതനോട്ട് , ഇദം ആഹട ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു, സര്വസമ്പല് 
സമായു ക്തംംസ൪വസമ്പത്തുകളോടുക്രടിയതും, ഉത്തമംംശ്രേഷ്ഠവു 
മായ, മമ മന്ദിരംംഎനെറ രാജധാനിയെ, വാനുരേന്ദ്രായടവാനരാ 
ധിപനും, മിത്രായംബന്ധുവുമായ, സുഗ്രീവായ_സുഗ്രീവന്ന്, പ്രഭീയ 
താംടപ്രലാനം ചെയ്യപ്പെട്ടാലും, സരവേഭ്യഃടസര്വന്മാക്കം, സുഖവാ 
സാത്ഥം സുഖ വാസത്തിന്നായ്യൊണ്ട് , മന്മ്രാണിട ഭവനങ്ങളെ, പ്ര 

റി ൽ കല്ലയ നിശ്ചയിച്ചാലും. 

അതിഥികളെ മഹാരാജാക്കന്മാര് ഏതുവിധം സല്കരിക്കേണ 
മെന്നു ശ്രീരാമചന്ദ്രന് സ്ുഷ്കമായാച രിച്ചു കാണിക്കുന്നു. 

സത്യമാര്ഗത്തില് നിന്നു തെററാഒ തെയെല്ലാം നടത്തുവാന് മതി 
യായ പരാക്രമമുകൂള രാമ൯ അനന്തരം ഭരതനോടിപ്രകാരം ൂ പഠഞ്ഞു. 
* ഉത്തമമിതരവും വാനരാധീശ്വരനുമായ സൃഗ്രിവന്നു വസിപ്പ 0൯ സകല 

മ സാമഗ്രികളും സന്മ്ല്്റമായിരിക്കുന്ന എന്െറ ഉല് കൃഷ്ലരാജധാനിയെ 



19060 അഭ്ധ്യാത്ഥരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

നല്കുക. മറവള്ളവക്കെല്ലാം സുഖമായി വസിപ്പാ൯ തക്കതായ സ്ഥാ 

നങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ചുകൊഠംക.?? 

993. രാമേണൈവം സമാദിഷ്ലോ ഭരതശ്ച തഥാകരോത്് 

ഉവാചച മഹാതേജാഃ സുഗ്രിവം രാഘവാന൯ുജഃ 

രാമേണടരാമനാല്, ഏവം സമാദിഷ്ടഃടഇപ്രകാരം സമാദേശിക്കപ്പെട്ടം 

ഭരതഃചം ഭരതനും, തഥാ അകരോത് ടഅപ്രകാരംചെയ്യു, മഹാതേ 

ജാ മഹാതേജസ്വിയായ, രാഘവാനുജഃ- രാമാനുജന്, സുഗ്ഗീവംടസു 

ഗ്രീവനോടട് , ഉവാച ചട പറകയും ചെയ്യു. 

രാമന് ഇപ്രകാരം കല്ലിച്ചതുകേട്ട ഭരതന് അപ്രകാരം ചെയ്യു. മ 

ഹാതേജസ്ധഥിയായ രാമാനുജന് സുഗ്ഗീവനോടിപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 
ടു [രി] 0] [| 

വാസസ്ഥാനത്തെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതിനെക്കറിച്ചു ശ്രീപാല്ലീകി:__ 

അഥാബ്രപിദ്രാജപുതം ഭരതം ധമ്മ ചാരിണം 

അത്ഥസം ഹിതയാവാചാ ധമ്മഹേത്വത്ഥയുക്തയാ 

യച്ചതല് ഭവനമ്രേഷ്ഠമശോകവനികം മഹത് 

വൈദഭുയ്യകനകാസ്സീര്ണം സുഗ്ഗീവസ്ൃതമോദതു 

യച്ചതല്സു മഹറദ്ദിവ്യമുപസ്ഥാനധുഹം തുൂഭം 

വിഭീഷണായ തല്സൌമ്യ ദീയതാം സുവിഭൂഷിതം 

തഥൈവ വാനരേന്ദ്രാണാം യഥാക്രമവിഹാരിണാം 

[ന് ം നന; 
ഭീയന്താം ക്ഷിപ്രമാവാസാ യഥേപ്ലിതമരിംദമ! 

ല 
ഠ 

അനന്തരം ധമ്മതല്പരനും, രാജപൃതനുമായ ഭരതനോടു അ 

ത്ഥഗംഭീരവും, ധമ്മസഹ'തവും, കാരണം കാണിക്കുന്നതുമായ വാ 

രഹ വീര! ഭവനങ്ങളില്വെച്ച്' ഉല്ക്ട 

വൈദൂയ്യം മുതലായവ പടു 
ക്കോടുക്രടെ രാമന് പറഞ്ഞു. 

റ്റവും അശോക്വനികയുക്കൂതും, കനകം, 

മഹത്തായിരിക്കുന്നതുമായ ആ ഭവനത്തില് സുഗ്രീവന് വസിച്ചു 
ത്ത് 

അതിന്നു തൊട്ടതും, ദിവ്യമായ ലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ സത്തോഷിക്കട്ടെ. 

ഷണന്ന് വസിപ്പാന് കൊടുക്കുക. അതുപ്പോലെ കി 

ശോഭനഭവനം വിഭി 

ഖവിഹാരങ്ങഠാക്ക്” മതിയായ വാനരശ്രേഷ്ടന്മാക്കെല്ലാം അവരുടെ സു 
റാ 

പിധത്തില് പാസസ്ഥാനങ്ങളെ കള്ലിച്ചുകൊടുക്കുക. 

24. രാഘവസ്വ്യാഭിഷേകാത്ഥം ചതുഃ സിന്ധുജലം ത്ഭം 

ആനേതൃും പ്രേഷയസ്വാത്ത ദുതാംസ്ത്വരിതവിക്രമാന്൯ 

ി | 
[ടി 

രാഘവസ്യംരാമനെറ, താഭഷേകാത്ഥംഅഭിഷേകത്തിന്നായ്യേ്ഛാണ്ട, 

ശുഭംചതുഃസിന്ധുജലം ശോഭനമായ നാല സമുദ്രജലത്തെ, ആനേ 
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ത്വരിതവിക്രമാന് വേഗവും പരാക്രമവുമുട്ടം ദ 

_ വേഗം പ്ചേഷിച്ചാലം. 

നുവേണ്ടി, മംഗളകരമായ 

ഉം. ആനയിപ്പാന്, 

താ൯ ദൂതന്മാരെ, ആശു പ്രേഷയസാ 

ശ്രീരാമ ചന്്രനെറ അഭിഷേകത്തി 

ജലം നാലു സമുദ്രത്തില് നിന്നും കൊണ്ടുവരു
വാന് ശീഘഗതിയില് സ 

മത്ഥന്മാരായ വീരമദൂതന്മാരെ വേഗം അയച്ചാലം: 

85. പ്രേഷയാമാസ സഗ്ഗീവോ ജാംബവന്തം മരുല്സുതം 

അംഗദം ലച സുഷേണാച തേ ഗത്വാ വായുവേഗതഃ 

96. ജലപൂര്ണാം ഛാതകുംഭകലശാംശ്ച
 സമാനയന് 

സഗ്രീവഃംസഗരീവന്; ജാംബവന്തംടജാംബവാനെയ്ും, മരുല്സുതംട 

വായുപുത്രനെയും, അംഗദം- അംഗലനെയം, സുഷേണംചംസുഷേണ 

നെയും, പ്രേഷയാമാസംപ്രേഷിച്ച, തേ-അവ൪, വായുവേഗതഃ ഗ 

ത്വാടവായുവേഗത്തില് ഗമിച്ചിട്ട് , ജലപൃര്ണാന്-ജലംനിറച്ചം ശാ 

തകുംഭകലശാന് കസ്വര്ണഘടങ്ങളെ, സമാനയന്൭സമാനയിച്ച. 

ജാംബവാന്, ഹനുമാന്, അംഗദന്, സുഷേണന് എന്ന നാലു 

പേരെ സഗ്രീവന്ം ഓരോ സമുദ്രത്തിലേക്കുമയച്ചു. അവര് വായുവേ 

ഗത്തില് പാഞ്ഞുചെന്ന് ജലപൃൂരണങ്ങളായ സ്വര്ണകലശങ്ങളെ 

കൊണ്ടുവന്നു. 
സമുദ്രജലം കൊണ്ടുവരുവാന് അയച്ചവരെകറിച്ചുഃ ശ്രീവാല്പീ 

കിവ ചനം ഇതിന്നനുസരിച്ചല്ല. 

ജോംബവാംശ്ചസഷേണതശ്ച ലേഗദരീചവാനരഃ 

ടുഷഭശ്ചമഹാബാഫുശ്ചത്വാരോപിവനൌക
സഭ 

ജാംബവാന്, സുഷേണന്, വേഗദരി, ജ്ഷഭന, എന്ന നാലു 

വാനരന്മാരെ സുഗ്രീവന് അയച്ചു. 

ഓരോ സമുദ്രത്തില് നിന്നും, ആര്, ഏതുവിധം പാത്രങ്ങളില് ജ 

ലം കൊണ്ടുവന്നുവെന്നതിനെ ശ്രീവാല്ലീകി പറയുന്നു: 

്ടഷഭോദ ക്ഷിണാത്തുൂര്ണം സമുദ്രാല് ജലമാനയത് 

രക്തചന്ദനശാഖാഭിഃ സംവൃതേകാഞ്ചനേഘടേ 

ജാംബവാന്പശ്ചിമാത്തോയമാജഹാരസസ
ാഗരാത് 

രത്ഥഗകുംഭേനമഹതാഗരുപലൂവശോഭിനാ
 

വേഗദശിപരിക്രാന്ത ഉത്തരാദുദധേര്ജലം 

ശോഭിതംഫുല്പശാഖാഭിരചിരാദാനയക്ക്
ിവം 

സുഷേണോംഗദകേയൂരൈമ്മണ്ഡിതംക
ലശംതഥാ 

പാനിയ മാനയത്തത്ര സമുദ്രാദിതരാല്ത്വര൯.? 



1902 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

തെക്കേ സമുദ്രത്തില് നിന്ന് ഉ്ടഷഭന് സ്വര്ണഘടത്തില് ജലം 
വേഗം കൊണ്ടുവന്നു. രക്തചന്ദനശാഖകറംകൊണ്ട്' ആ ഘടം മൂട 
പ്പെട്ടമിരുന്നു. പടിഞ്ഞൊവള്ള സമുദ്രത്തില് നിന്ന്” ജാംബവാന് മഹ 
ത്തായ രത്അഘടത്തില് ജലം കൊണ്ടുവന്നു. അഗരുപല്ലവങ്ങംകൊണ്ട്' 
ഘടം മൂടിയിരുന്നു. വേഗദശി വടക്കേ സമുദ്രത്തില് നിന്ന്” പൂങ്കൊത്തു 

[ര കൂട ശാഖക€ംകൊണ്ടു' മൂടപ്പെട്ട ഘടത്തില് ജലം കൊണ്ടുവന്നു. സു 
ഷേണന്ന കഴക്കേ സമുദ്രത്തില് നിന്ന് അംഗദം കേയൂരം എന്ന ആഭ 
രണങ്ങളുടെ ആകൃതിയില് വിചിത്രചിത്രങ്ങളുളള കലശത്തില് ജലം 
കൊണ്ടുവന്നു. 

തആനീതംതീിത്ഥസലിലം ശത്രുവോ മന്ത്രിഭി സഹ 
17. രാഘവസ്യാഭിഷേകാത്ഥം വസിഷ്ഠായ ന്യവേദയത് 

ആനീതംആനയിക്കപ്പെട്ട, തീത്ഥസലിലംതീത്ഥജലം, മന്ത്രിഭിഭസ 
ഹശത്രുഘ്യഃടമന്ത്രികളോടു കൂടെ ശത്രുഘയന്, വസിഷ്ഠായംവസിഷ്ഠന്നാ 

[ര ളി] ി യ്ക്ക്ാണ്ടു', ന്യവേദയത് ..സമപ്പിച്ച. 

വാനരന്മാര് കൊണ്ടുവന്ന തിത്ഥജലത്തെ ശര്ുഘ്യനും മന്ത്രിമാ 

രുംകരൂടെയൊരുമിച്ചു ചെന്നു് വസിഷ്ഠരെ ഏല്ലിച്ചു. 

തതസ്തപ്രയതോവൃദ്ധോ വസിഷ്ലോ ബ്രാഹ്മണൈഭ സഹ 

38. രാമംരത്നമയേപീഠേ സസിതംസന്പ്യവേശയത്' 

വസിഷ്ലോവാമദേവശ്ച ജാബാലിരഗൌതമസ്പഥാ. 

30. വാല്വീകിശ്ചതഥാചക്രുട സര്വേരാമാഭിഷേചനം. 

തത. അനന്തരം, പ്രയതഃ ഭക്തിയുകതനും, വൃദ്ധ വസിഷ്ഠ വയസ്സു 

നുമായ വസിഷ്ഠന്, ബ്രാഹ്മണൈഭ സഹ ബ്ബാഹ്മണരോടുക്രടെ, സസീ 

തംരാമം_.സി-താസഹിതനായ രാമനെ, രത്നമയേ പീഠേടരത്നംകൊണ്ടു 

മുള പീഠത്തില്, സന്യപേശയത് സന്നിവേശിപ്പിച്ച, വസിഷ്ടട-വസി 

ഷനും, വാമദേവഭ ചടവാമദേവനും, ജാബാലിഃംജാബാലിയും, തഥാ 

ഗൌതമഃ അപ്രകാരം ഗൌതമനും, വാല്ലികിഃ ലം വാല്ലീക്ിയും, സര് 

വേംസര്വരും രാമാഭിഷേചനം ചക്രുഭ_രാമാഭിഷേചനത്തെ ചെയ്യു. 

തരനന്തരം അതിഭക്തനും വൃദധനുമായ വസിഷ്ട൯ ബ്രാഹ്മണ 

രോട്ടക്രടെ രാമനേയും സീതയേഷും രത്നമയമായ ഏകാസനത്തില് 

ി, ഗൌത 
വേണ്ടുംവിധം ഇരുത്തി. വസിഷ്ഠന്, വാമദേവ൯, ജാബാലി, ശൌ 

4 ിഷേകം ചെയ്യ. മന്, വാല്യീകി, ഇവരെല്ലാവരും രാമനെ അഭ ലി 
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അഭിഷേകം ചെയ്യു ബ്ബാഹ്മണരുടെ നാമനിര്ണയത്തില് ശ്രീ 

വാല്വീകി:__ 
പസിഷ്ലോവാമദേവശ്ച ജാബാലിര്വിജയസ്തഥാ 

കശ്യപോഗൊതമശ്ചാപി തഥാകാത്യായനോദ്വിജഃ 

പിശ്വാമിതരശ്ചതേജസ്വി തഥാസ്ധപയേ ദ്വിജപുംഗവാഭ 

അഭ്ൃഷിഞ്ചന്നരവരം പ്രസന്നേന സുഗന്ധിനാ.?? 

വസിഷ്ഠന്, വാമദേവന്, ജാബാലി, വിജയന്, കശ്യപന്, ഗോ 

തമന്, കാത്യായനന്, തേജസ്വിയായ: വിശ്വാമിത്രന്, അതുപോലെയു 

മുള മറ ചില ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠന്മാരും തെളിഞ്ഞും സുഗന്ധദ്രവ്യം ക 

ലന്നതുമായ ജലംകൊണ്ടു രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യൂ. 

പത്മപുരാണത്തില് കാണുന്ന വിഭിന്നാഭിപ്രായം. 

*വസിഷ്ലോവാമദേവശ്ച ജാബാലിരഥകാശ്യപട 

മാക്കണ്ഡേയശ്ചമൌല്ഗല്യഭ പരവതോ നാരദസ്പഥാ 

ഏതേമഹഷായസ്തൃത ജപഹോമപുരസ്സുരം 

അഭിഷേകംത്തഭം ചക്രുരമുനയോ രാജസത്തമം.?? 

വസിഷ്ണാദികളെ ക്രടാതെ കാശ്യപന്, മാക്കണ്ഡേയന്, മൌല്ഗ 

ലന്, പര്വതന്, നാരദന്, മുതലായ മഹഷിമാര് ജപം ഹോമം മുത 
ലായ കമ്മങ്ങളോടുട ക്രടെ രാജസത്തമനെറ ശുഭമായ അഭിഷേകം ന 

ടത്തി. 

കുശാഗ്രതുലസീയുക്തപുണ്യഗസ്ധജലൈര്മുദാ 

40. അദ്ൃഷിഞ്ചന്രഷുശ്രേഷ്ഠം വാസവം വസവോയഥാ 

ത്വിഗ് ഭിഃ ബ്രാഹ്മണൈഃ ത്രേഷ്്ലൈഃകന്യാഭിഭ സഹമന്ത്രിഭിഃ 

21. സര്വൌഷധിരസൈത്തചൈവ : ദേവതൈന്നഭസിസ്ഥിതൈടഃ 
ചതുഭിര്ലോകപാലൈശ്ച സ്തൂവല്ഭിഃ സഗണൈസ്തഥാ. 

കുശാഗ്രതുലസിയു ക്തപുണ്യഗന്ധജലൈഃം.കുശാഗ്രങ്ങളോടും തൂലസി 
യോടും ചേന്നതിനാല് പുണ്യഗന്ധമുള്ള ജലങ്ങംകൊണ്ട്, രഡുശ്രേ 
പ്ലം രഘുദശ്രഹ്ലനെ, വസവടവസുക്കറം, വാസവം യഥാ ഇന്ദ്രനെ 

യെന്നപോലെ, ജൂത്വിഗ് ഭിേജ്ടത്വിക്കുകളോടും, ത്രേഷ്ലൈഃ ബ്രാഹ്മ 
ണൈഃടശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരോടും, കസ്യ്യാഭിഃ_കന്ൃയകകളോടും, 
മന്ത്രിഭിഃ സഹംമന്ത്രികളോടുംക്രടെ, സര്വൌഷധിസൈഃ ച എവട 
സര്വങ്ങളായ ഓഷധിരസങ്ങഥംകൊണ്ടും, നഭസിസ്ഥിതൈഃ_ത്യകാ 
ശത്തില് സ്ഥിതന്മാതം, സഗണൈഃംഗണങ്ങം മാടു ക്രടിയവരുമായ, 



1004 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ദേവതൈം ദേവന്മാരാലും, സ്തൂവത്ഭിഃടസ്തൃതിചെയ്യുന്ന, ചതുഭിഃ 

ലോകപപാലൈഭ ചം നാലു ലോകപാലന്മാരോടുംക്രടെ, മുദാ അഭൃഷി 

ഞ്ചന്൯ംസന്തോഷത്തോടുക്രടെ അഭിഷേകം ചെയ്യൂ. 

ദഭപ്പു്ലകഠം, തുമ സീദളങ്ങം ഇവയുടെ ചേച്ചുകൊണ്ട്' പുണ്യയഗ 

ന്ധമുമ്മ ജലങ്ങഠംകൊണ്ടും സര്വൌഷധിരസങ്ങറം കൊണ്ടും രജുപ 

തിയെ സന്തോഷത്തോടുക്രടെ, ഹോമാദിവൈദികകമ്മങ്ങളെ നട 

ത്തിയ ടുത്വിക്കുകളും ശ്രേഷ്ടന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരും, കന്യകകളും, അഷ്ട 
വസക്കറം ഇന്ദ്രനെയെന്നപോലെ, അഭിഷേകം ചെയ്യു. അപ്പോം ഗ 

ന്ധര്വാപ്ലുരസ്സുകളോടുക്രടെ ദേവന്മാരും, ഇന്ദ്രാദികളായ നാലു ലോ 

കപാലന്മാരും ആകാശത്തില് നിന്ന് ശ്രീരാമനെ സ്തൃതിച്ചു. 

28. ഛതൃതം പതസ്യജഗ്രാഹ ശത്രുഘ്യഃ പാണ്ഡരംത്ുഭം 

സുഗ്രിവരാക്ഷസേന്ദ്രെ തൌദധതുഃ ശ്വേത ചാമരേ 

ശത്രുഘ്യഃ-ശത്രഘ്യന്, തസ്യ - അവന്ന്, പാണ്ഡരംഭത്രൂഭവര്ണത്തോടു 

ക്രടിയ, ത്രഭം ഛത്രം മംഗളകരമായ ഛത്തത്തെ, ജഗ്രാഹ-ഗ്രഹിച്ചം 

തൌസുഗ്രിവരാക്ഷസേന്ദ്രൌെ- ആ സുഗ്രീവനും രാക്ഷസാധിപനും, 

ശ്വേത ചാമരേവെഞ്ചാമരങ്ങളെ, ദധതുഭടധരിച്ച. 

ശത്രഘ്യന്, രാമന്ന്' മംഗളകരമായ വെണ്കൊറഠക്കുട പിടിച്ചു. 

സുഗ്രീവനും വിഭീഷണനും പാര്വഭാഗങ്ങളില് വെണ്ചാമരങ്ങം പി 

ടിച്ചു വീശിക്കൊണ്ടു നിന്നു. 

ഛത്ര ചാമരാദികളെ പിടിച്ചവരെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തില് 

കാണുന്ന ഭാഗം: 

ഛത്രം ല ചാമരംഭദിപ്യ്യം ധൃതവാംല്ലക്ഷ്മൂണസ്തദാ 

പാര്വേഭരതശതുഷ്വൌ താലവൃന്തൌ വിരേജതുഃ 

ദർപണംപ്രദദെരശ്രീമാന് രാക്ഷസ്വേന്ദ്രോ വിഭീഷണ 

ദധാരപൂര് ണകലശം സുഗ്രീവോ വാനരേശ്വരഃ 

ജാംബവാംശ്വച മഹാതേജാഃ പുഷ്യമാലാം മനോഹരാം 

ബാലിപുതസ്തു താംബൂലം സകപ്പൂരം ദദൌഹരേഃ 

ഹത്തമാന് ദീപകാന് ദിപ്യാന് സുഷേണശ്ചധ്വജം ത്രുഭം 

ദിവ്യമായ ഛതതത്തേയും ചാമരത്തേയും ലക്ഷ്മണന് പിടിച്ച. 

പാഠഭാഗങ്ങളില് ഭരതനും, ശത്ുഘ്യനും ആലവട്ടങ്ങം വീശി. രാ 

ക്ഷസേന്ദ്രനായ വിഭീഷണന് കണ്ണാടി പിടിച്ച കാടിക്കൊടുത്തു. വാ 

നരേശ്വരനായ സഗ്രിവന് പുരണകലശം ധരിച്ചു. മഹാതേജസ്വിയാ 
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പ്പ 

ല ണത്തില് 
യ ജാംബവാന് മനോഹരമായ പുഷ്ുമാല രാമചവ്ര്രനെറ കമ്ട 

മദ്ധിച്ചു. അംഗദന് പച്ചക്കപ്പൂരം മുതലായ സുഗന്ധദ്രപ്യങ്ങളോടു സമപ്പിച്ച. 

ടെ താംബുലം നല്കി. ഹനുമാന ദിവ്യങ്ങളായ ദീപങ്ങളെ പിടി 
രൂ 
ച. സുഷേണന് ശോഭനമായ കൊടിക്രൂറ പിട ചു. 
ക 

298. മാലാംച കാഞ്ചനീം വായുദ്ദദൌ വാസവചോദിതട 

സര്വരത്തസമായുക്തം മണികാഞ്ചന ഭൂഷിതം 

44. ദദൌഹാരം നരേന്ദ്രായ സ്വയം ശക്രസ്തൂഭക്തിതഃ 

വാസവചോദിതഃടവാസവനാല് ( ഇന്രരനാല്)പ്പേരിക്കപ്പെട്ടം വായുഃ. 

വായുദേവന്, കാഞ്ചവനീം മാലാംടസ്വര്ണമാലയെ, ദദൌംദാനംചെ 
്ു ല്ല ] 

ന ടാരനളടെ നേരിട്ടുവന്ന്, സര്വരത്അസമാ 

യുക്തംടഘല്ലാ രത്നങ്ങളോടുക്രടിയതും, മണികാഞ്ചനഭൂഷിതംടരത്ഥം 

കൊണ്ടും സ്വര്ണംകൊണ്ടും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ, ഹാരംംഹാര 

[ ടി 

ദദൈൌയ-ദാനംചെയ്യു. 
യ 

ടു ല് 

ദേവേന്ദ്രനെറ പ്രേരണപ്രകാരം വായുദേവന് ഒരു സ്വള്ല്റ്ുമാല 

രാമന്നു നല്കി. നവരത്ങ്ങളോടുക്രടിയതും, രത്ധങ്ങളെയും, സ്വ 
ട്റ്റങ്ങളേയും കൂട്ടിയിണക്കിയ ലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു മുത്തുമാല 
ദേവേന്ദ്രന്തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായി വന്ന് ഭക്തിപൂര്വം 
നല്കി. 

മുത്തുമാല ഇന്ദ്രനാല് പ്രേരിക്കപ്പെട്ട കബേരനാണ്? കൊടുത്തതു, 
ഇദ്രന് നേര൪ട്ടല്ല, എന്നാണ് പ്രാച്യരാമായ ണാഭിമതം. 

രാമന്നു 

യേക്ഷാധ്യക്ഷഭ സമാഗമ്യ മണിരത്തസമായുതം 
മുക്താഹാരംച രാമായ ദദൌ ശക്രപ്രദേശിതഭ 

ശക്രപ്രേരിതനായ യക്ഷാധിപന്൯ന് (കുബേരന്) വിശേഷരത്തങ്ങ 
ളോടുക്രടിയ മത്തു മാലയെ രാമന്നു നല്കി എന്നതില് കാണുന്നു. 
ശ്ചാതൃരാമായണത്തിലും, ഇന്ദ്രപ്രേരിതനായ ഒരുപന് കൊടുത്തുവെന്നു 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രണ്ടിലും ശക്രന് നേരിട്ടുകൊടുത്തതായി സ്റ് 

വ്പാ 

ഞ്തിട്ടി 
ല്യാത്തതിനാല് ഇന്ദ്രകല്ലനപ്രകാരം കുബേരന് കൊടുത്തു൭ വന്നാണ് 
വ്യയാധ്യാതാക്കന്മാര് അഭിപ്പായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 

പ്രജഗുദ്ദേവഗന്ധര്വാ നനൃതുശ്ചാപ്ത്രോഗണാട 
ദേവടുന്ദുഭയോനേമുഃ പുഷ്ടവൃഷ്ണിൽ പപാതഖാത് 

ദേവഗന്ധരവാഃ- ദേവഗന്ധര്വന്മാ൪, 

45. 

പ്രജഗുടടപ്രകഷേണ ഗാനം 



1960 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ചെയ്യ, അഡ്ല്രോഗണാഃടഅപ്ലുരസ്സുകളുടെ സംഘങ്ങറം, നനൃതൂദംന 
ത്തനംചെയ്യു, ദേവമുന്മുഭയകദേവന്മാരുടെ മുന്ദുഭികഠം, നേമുടശബ്ദവി 
ച്ചും ഖാത് ടആകാശത്തില്നിന്ന് , പുഷ്വൃഷ്ലിഃ-.പുഷ്ുവഷംം പപാത. 
പതിച്ച. ര! 

ദേവവരഗത്തിലുഠംപ്പെട്ട ഗന്ധര്വന്മാര് ആനന്ദകരമായി പാ 
റ ക ി ല് അഡ്ല്ൂരസ്തീസംഘങ്ങഴം കളിച്ച. ദേവവാല്ങ്ങം മുഴങ്ങി. ആകാ 

ശത്തില്നിന്നു പുഷ്ടവൃഷ്ഠിയുണ്ടായി. 

46. നവദൂര്വാദലശ്യാമം പത്മപത്രായതേക്ഷണം ' 
രവികോടിപ്പഭായുക്തകിരീടേന വിരാജിതം 

രി 

47. കോടികന്ദപ്പ്ലാവണ്യം പീതാംബര സമാവൃതം 
ദിപ്യാഭരണസമ്പന്നം ദിവ്യചന്ദനലേപനം 

48. അയുതാദിത്വസമങ്കാശം ദ്വിഭളജം രഘുനന്ദനം 
വാമഭാഗശഗേസമാസീനാം സീതാം കാഞ്ചനസന്നിഭാം 

49. സര്വാഭരണസമ്പന്നാം വാമാങ്കേ സമുപസ്ഥിതാം 
രക്തോല്പലകരാംഭോജാം വാമേനാലിംഗ്യസംസ്ഥിതം 

20. സര്വാതിശയ ശോഭാഡ്യ്യം ദൃഷ്ട്വാ ഭക്തിസമന്വിതഃ 
ഉമയാസഹിതോദേവഃ ശങ്കരോ രഘുനന്ദനം 

സരവദേവഗണൈയ്യുക്തഃ സ്ലോതും സമുപചക്രമേ 

നവദൂര്വാദലശ്യാമംടനതൂതനമായ ദൂര്വാദലംപോലെ ശ്യാമലനിറമു 

ഒളവനും, പത്മപത്രായതേക്ഷണംംതാമരദളംപോലെ ആയതങ്ങ 

മുഠായ ഈക്ഷണങ്ങളോടുക്രടിയവനും, രവികോടിപ്രഭായുക്തകിരീടേ 

നട കോടി സൂയ്യപ്രഭയുമള കിരീടത്താല്, വിരാജിതംശോഭിക്കുന്നവ 

നും, കോടികന്ദപ്പ്ലാവണ്യംടകോടി മന്മഥന്നു തുല്യമായ സെൌനന്ദയ്യമു 

കുള വനും, പീതാംബരസമാവൃതംട മഞ്ഞപ്പട്ടു ധരിച്ചവനും, ദിവ്യാഭര 

ണസമ്പന്നംദിപ്യങ്ങളായ ആഭരണങ്ങളോ ക്രടിയവനും, ദിവ്യ്യച 

നദനലേപനംചദിവ്യമായ ചന്ദനത്തെ ലേപനം ചെയ്യവനും, അയു 

താദിത്യസങ്കാശം അയുതം സുയ്കുന്നു തൃല്യനും, ദ്വിളജം-രണ്ടു കൈക 

ളോടുക്രടിയവനും, വാമഭാഗേ ഇടത്തു ഭാഗത്തില്, സമാസിനാം കളരി 

ക്കുന്ന വളം, കാഞ്ചനസന്നിഭാംടസ്വര്ണതുല്ൃയും, സരവാഭരണസമ്പ 

ന്നാം- സര്വാഭരണങ്ങളെ ധരിച്ചവളും, രക്തോല്പലകരാംഭോജാംട 

ചെന്താമരപ്പൂവുക്ക കരകമലത്തോടുക്രടിയവമും, വാമാങ്കേടഇടത്തെ 

മടിയില്, സമാസീനാംട സുഖമായിരിക്കുന്നവളൂമായ, സീതാംടസീത 
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യെ, വാമേന ആലിംഗ്യ-ഇടത്തുകൈകൊണ്ടാലിംഗനം ചെയ്യിട്ട്, സ 

മുപസ്ഥിതം- ഇരിക്കുന്നവനും, സര്വാതിശയശോഭാഡ്യയം-സര്വത്തെ 

യും അതിശയിക്കുന്ന ശോഭയോടു ക്രടിയവനുമായ, രഘുനന്ദനംടരഘു 

നന്ദനനെ, ദുഷ്വാ-ദരിച്ചിട്ട്, ഭക്തിസംയുതഃകഭക്തിയോടു ക്രടിയവ 

നും, ഉമയാസഹിതഃടഉമയോടട ചേന്നിരിക്കുന്നപനുമായ, ദേവഃശ 

കരഃ_ഭഗവാന് ശിപന്, സര്വദേവഗണൈഭ യുക്ത-സര്വദേവഗ 

ണങ്ങളോട്ട്' ക്രടിയവനായിട്ടു', സ്ക്രോതുംടസ്തൃതിപ്പാന്, ഉപചക്രമേ. 

ആരംഭിച്ച. 

വാടാത്ത ദൂര്വാദളംപോലെ ശ്യാമമ നിറമുക്കവനും, താമരദളം 

പോലെ നീണ്ടും വികസിച്ചുമിരിക്കുന്ന നേതൃങ്ങളോടുക്രടിയവനുംം 

കോടി സൂയ്യകാന്തിയുളുള കിരിടത്താല് പ്രശോഭിക്കുന്നവനും, കോടി 

മന്മഥനെപ്പ്യോലെ സുന്ദരനും, മഞ്ഞപ്പട്ടടുത്തവനും, ദിവ്യങ്ങളായ ആ 

ഭരണങ്ങളെ ധരിച്ചവനും, ദിവ്യമായ ചന്ദനം ശരീരത്തില് പൂശിയിരി 

ക്കുന്നവനും, പതിനായിരം സൂയ്യനെപ്പോലെ വിളങ്ങുന്നവനും, രണ്ടു 
കൈകളോടു ക്രടിയവനും, ഇടത്തുഭാഗത്ത് ഇടത്തെ മടിയിലിരിക്കുന്ന 
വളൂം, സ്വര്ണവള്ള്റ്റമുള് വമൂംം കയ്യില് ചെന്താമരപ്പൂപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന 
വളം, സര്വാഭരണങ്ങളാല് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവളുമായ: സിതയെ, ഇട 
ത്തുകൈകൊണ്ടാലിംഗനം ചെയ്യിരിക്കുന്നവരം, സര്വത്തെയും അതി 
ശയിക്കുന്ന തേജസ്റ്സോടുക്രടിയവനുമായ രഘൂപതിയെക്കണ്ടിട്ടു് ഭക്തി 
യുക്തനും, പാര്വതീിസഹിതനുമായ ഭഗവാന് ശ്രീശങ്കരന്, സര്വദേ 
വഗണങ്ങള്മോടു സഹിതനായിട്ടു് സ്തൃതിപ്പാനാരംഭിച്ച. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച. 

51. നമോഡസ്ക്ു രാമായ സശക്തികായ 
നിലോല്പലശ്യാമലകോമലായ 
ടു, കിരിടഹാരാംഗദ ഭൂഷണായ 
സിംഹാസനസ്ഥായമഹാപ്രഭായ 

സശക്തികായടശക്തിയായ സീതയോടു ക്രടിയവനും. നിചോല്പല 
ശശ യ് പ്ര രു ് 1 വ്യാമലകോമലായ നീലത്താമരപോലെ ശ്യാമളുനും കോമളനുമായി 

രിക്കുന്നവനും, കിരീടഹാര യം കിരീട: ം കരിടഹാരാംഗദഭൂഷണായടകിരീടം, ഹാരം, അംഗദ 
റം, ആകുന്ന ഭൂഷണങ്ങളോടു ക്രടിയവനും, സിംഹാസനസ്ഥായ_ 

] ം സ്ംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവനും, മഹാപ്രഭായ_ മഹതിയായ പ്രഭ 
ടി 

യോടു ക്രടിയവനുമായ, രാമായ നമഃ അ ൮ ായ നമ അസ്കൂം രാമന്നായ്യ്കോണ്ടു നമസ്സു 
ഭവിക്കട്ടെ. 



1968 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

വിട്ടുപിരിയാതിരിക്കുന്ന മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അവതാരമായ സീതാ 
ദേവിയോടുക്രടിയും, നിലത്താമരപ്പൂപ്പോലെ ശ്യാമള നിറംകൊണ്ട് മ 
നോഹരനായും, ശിരസ്സില് കിരീടം, മാറിടത്തില് ഹാരം, കൈകളില് 
അംഗദങ്ങഠം എന്ന ആഭരണങ്ങളെ ധരിച്ചും, മഹാ പ്രഭയോടുക്രടെ 
സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവനുമായ രാമന്നായ്യൊണ്ടു നമസ്ത്യാരം. 

ശിവായനമഭ്? എന്ന് ശിവപഞ്ചാക്ഷരമന്ത്രം. 

ോമായ നമ? എന്നു വിഷ്ണുപഞ്ചാക്ഷരമന്ത്രം. 
ശിവായനമ?? എന്ന മന്ത്രത്താല് ഭജനിയനായ ശ്രീശിവന് 

രാമായനമഭ' എന്ന മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ച് രാമനെ ഭജിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊ 
ണ്ടു; സര്വോപാസ്യനായ ദേവന് ശ്രീരാമ ചന്ദ്രന് എന്നു സൂചിപ്പി 
ച്ചിരിക്കുന്നു. 

൭8. ത്വമാദിമധ്യാന്തവിഹിനഏകഃ 
സൃജസ്യവസ്യല്സിച ലോകനാഥ്! 

സ്വമായയാ തേന നലിപ്യസേത്വം 
യല് സ്വേസുഖേജസ്രരതോനവല്ഃ 

ലോകനാഥ!ടഹേ ലോകരക്ഷക!, ആഭിമധ്യാന്തവിഹീനടട ആദി, 
മധ്യം, അന്തം ഇല്ലാത്തവനും, ഏകടടഅദ്വിതിയനുമായ, ത്വംടനി 

ന്തിരുവടി, സ്വമായയാട അങ്ങയുടെ മായകൊണ്ട് , സ്ൃജസികസൃഷ്ടിക്കു 
നനു, അവസിടരക്ഷിക്കുന്നു, അല്സിട നശിപ്പിക്കുന്നു, തേന- അതുകൊ 
ണ്ട്, നലിപ്യസേടസ്ററുശിക്കപ്പെടുന്നില്ല, യല്ംഎന്തുകൊണ്ണടെന്നാല്, 
സ്വേസുഖേംസ്വരൂപസു ഖത്തില്, അജസ്രരത- സദാ രമിക്കുന്നവനും, 
അനവദ്യഭടദോഷരഹിതനുമാകുന്നു. 

ആല്ലയം സന്തോഷാധിക്യത്താല്, കണ്ടമാതിരിയില് സ്തൃതിച്ചശേ 

ഷം, ത്രീരാമന്െറ സാക്ഷാല് സത്ൃൃസ്വരൂപത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊ 
ണ്ട് പിന്നെ സ്ത്ൃതിക്കുന്നു. ഉല്പത്തി, വളച്ചും നാശം എന്ന ഭാവങ്ങ 

ളില്ലാതെ അദ്വിതിയനായിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടി, മായയെ സ്വ്േച്ഛു 
9 ട് രി [ട് യാ സ്വീകരിച്ചിട്ട്, ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച രക്ഷിച്ചു സംഹരിക്കുന്നു. 

എങ്കിലും, സദാ നിജാനന്ദനിമഗ്നനും ശരീരമില്ലാത്തവനുമായ നിന്തി 

രുവടി കമ്മത്തില് ചേരാതെയുമിരിക്കുന്നു. 

583. ലീലാം വിധത്തവേ ഗുണസംവൃതസ്ത്വം 
പ്രപന്നഭക്താനുവിധാനഹേതോഃ 
നാനാവതാരൈഃ സുരമാനുഷാല്ധദയഭ 

പ്രതീയസേജ്ഞാനിഭിരേവനിത്ചം 
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ഗുണസംവൃതഃ ത്വംഗുണങ്ങളെ വരിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടി, (അഗു 

ണസംവൃതഃ അപി ത്വം ഗുണങ്ങളാല് മറക്കപ്പെടാത്തവനാകുന്നുവെ 

കിലും നിന്തിരുവടി എന്നും ആവാം) പ്രപന്നഭക്താനുവിധാനഹേ 

തോട പ്രപന്നന്മാരായ__ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ അനു 

വിധാനത്തിന്നുവേണ്ടിം സുരമാനുഷാല്പ്യൈസരന്ം മാനുഷന് ആദ 

യായം, നാനാവതാരൈംബഹുവിധാവതാരങ്ങംകൊണ്ട് , ലീലാംട 

ലീലയെ, വിധത്വേ. ചെയ്യുന്നു, ജഞാനിഭിഭ ഏവം ജ്ഞാനികളാല് മാ 

തരം, നിത്യം പ്രതീയസേ- എപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നു. 

*നിത്യാനന്ദനിമഗ്നനായ ഭഗവാന് എന്തിനായിട്ട്” സ്വരൂപ 

ത്തെ ധരിക്കുന്നു? എന്ന ശങ്കക്കു സമാധാനം:_ഗുണമയിയായ മായ 

യെ, സ്വയമേവ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടി (ഗുണമയിയായ 
മായയാല് മറക്കപ്പെടാ ത്തവനാകുന്നുവെങ്കിലും, നിന്തിരുവടി) സർവാ 
ത്മനാ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹി 
ച്ച, പരമപുരുഷാത്ഥത്തെ അവക്കു നല്കുവാന്വേണ്ടീട്ട്, ദേവമനു 
ഷ്യാദിയോനികളില് ജനിക്കുന്നു. അല്ലാതെ കമ്മംനിമിത്തം അങ്ങെ 
ക്ക്” ജനനമരണാദികളില്ലെന്നു ബഞാനികഠംമാതൂമറിയുന്നു. മുഡന്മാരാ 
കട്ടെ അങ്ങയെ സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന്” കരുതുന്നു. ഇങ്ങിനെ ലോ 
കസ്തഷ്ടച്ഛാദി ലീലയെ നിന്തിരുവടി ലോകാനുഗ്രഹത്തിന്നായി നട 
ത്തുന്നു. 

വാമനാള്യവതാരം ദേവയോനികജളില്. രാമകൃഷ്ണാദയവതാരം മ 
നുഷ്യയോനികളില്. 

അവതാരസ്വരൂപനായ ഭഗവാന് ഏതുവിധം കമ്മങ്ങളെ ആ 
ചരിക്കുന്നു വോ, ആവിധത്തില് കമ്മംചെയഷ്യുന്ന ഭക്തന്മാക്ട്' പുനര്ജ 
ന്മമില്ലാത്ത തായ പരമപുരുഷാത്ഥം ലഭിക്കുന്നു. നിഷ്ഠ്യരാമകമ്മപദ്ധതി 

] ടു യെ ലോകത്തിന്നുപദേശിപ്പാനാണ്' ഭഗവാന് അവതരിക്കുന്നതും, ക 
മ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതും. 

സൃഷ്ണിലീലയില്ലെങ്കില് അസുരന്മാരുടെ ഉല്പത്തിയുമില്ല. ആ 
ട] പ്പോഠം അവതാരത്തിനെറ ആവശ്യവുമില്ല. അവതാരമില്ലെത്കില് 

ട്] ? പ ആദശപുരുഷനായവരെയനയുഗ്രഹിപ്പാനോ, അവക്ട 
ഭൂജു 9 ) 

ക്കുവാനോ കഴികയില്ല. ഭജിക്കാതെയിരിക്കുന്നപക്ട മുക്തിയുമി 
ം ആ; റു പ: അതുകൊണ്ടു” ഭക്തചോകാനുഗ്രഹമാണ് ലീലാപ്രയോജനമെന്നഭി 

പ്രായ, 



1970 അഭധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധ കാണ്ഡം. 

ഈ സംഗതിയെ ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണന് ഭക്തനായ അജ്ജുന 
നോടു സ്ുഷ്ടമായുപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പല്ലങ്ങറം:__ 

% ൽ യദദാചരതിശ്രേഷ്യസൂത്തദേവേതരോജന്ഃ 

സയല് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്മദനുവത്തതേ 

നമേ പാത്ഥാസ്തീകത്തവ്യം ത്രിഷുലോകേഷുകിംചന 

നാനവാപ്ലമവാപ്ലവ്യം വത്തഏവച കമ്മണി 

യദിഹ്ൃഹംനു വത്തേയം ജാതുകമ്മണ്ൃതര്രിതഃ 
മമ വർത് മാനുവത്തത്തേ മനുഷ്യാ പാത്ഥസര്വശഃ 

ഉല്സീദേയുരിമേ ലോകാ നകയ്യാം കമ്മചേദഹം 
സങ്കരസൂയച കത്താസ്യാമുപഹന്യയാമിമാടപ്രജാഃ?? 

ലോകത്തില് മ്രേഷ്ഠനെന്നു് സമ്മതനായ ഒരുവന് ഏതുവിധം 
ആചരിക്കുന്നുവോ, ആ വധം പ്രാകൃതജനവും ആചരിക്കും. ത്രേഷ്ഠന് 
ഏതൊന്നിനെ പ്രമാണമാക്കുന്നു വോ, ലോകം അതിനെ അനുസരിച്ചു 

നടക്കും. ഹേ അജ്ജന! എനിക്കു് മുന്ുലോകങ്ങളിലും, ചെയ്യേണ്ടതാ 
ലി [രി യ) പ്രവൃത്തിയൊന്നുമില്ല. ആവശ്യം വല്പതുമാണെല്ലൊ പ്രവത്തിക്കു 

1 ൮ 
കാരണം. നിത്ൃതൃപ്ലനായ എനിക്ക് സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമി 
ല്ലാത്തതിനാല് പ്രവത്തിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല. ഏങ്കിലും ഞാന് 

കമ്മം ചെയകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു. ഞാന് ഉത്സാഹയ്യക്തനായി ക 

മ്മത്തിലേപ്പെടാതിരിക്കുന്നപക്ഷം, മനുഷ്യന്മാർ എല്ലായ്യ്കോഴും എന്നെ 
ം റി ര 

പോലെതന്നെ കമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാ൯ കമ്മം 
0 

ചെയ്യാതിരുന്നാല് ഈ ലോകം നശിക്കും. കമ്മത്തിന്നൊരു വിഹിത 

പദ്ധതിയില്ലാതാകും. തോന്നിയ പിധത്തില് ഓരോരുത്തരും എന്തെങ്കി 

ലും പ്രവൃത്തിക്കും. അപ്പ്യോഠം കമ്മശ്രദ്ധയില്ലാത്ത ഞാ൯ ലോകത്തി 

റ കി ിയനാ ലെ ജനങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച മട്ടിലാത്ത്കിരും. അതുകൊണ്ടു” ക്ഷത്രിയന 
ലം [ഴി ക 

യ നീ വിഹിതകമ്മത്തെ അനഷ്ഠിക്കുകതന്നെ വേണം എന്നാണ് ഭഗ 

വന്മതം. 
ലോകസംരക്ഷക്കായി സ്വീകരിക്കുന്ന അവതാരമൂത്തികളെക്കൊ 

ണ്ടു നിന്തിരുവടി ചെയ്യ ഉതകൃഷ്ണകമ്മങ്ങളെ കീത്തീക്കുകയും കേക്കു 

കയും, ആ ദിവ്യസൌന്ദയ്യമുമുല മുത്തികളെ ഡ്യഠാനിക്കകയും, ചെയ്യുന്ന 

ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സ് ശൃദ്ധമാകുകയും, തന്നിമിത്തം പി 

യില് പരമപ്പേമം അവക്കഖണ്ടാകുകയും തദ്വാരാ മുക്തന്മാരായ ഭവിക്ക 

യും ചെയ്യും. അങ്ങിനെ ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിപ്പാന് വേണ്ടിട്ടാണവ 

താരമെന്നു സാരം, 



പതനഞ്ചാം സഗ്ലം. 1971. 

54. സ്വാംശേനലോകം സകലം വിധായതം 

ബിഭഷിചത്വം തദധഃ ഫണീശ്വരഃ 

് 
[] 

ഉപയ്യധോഭാന്വനിലോഡുപൌഷധിീ.- 
റ 

ര] 

പ്രവഷരൂപോവസിനൈകധാ ജഗത . 

സകലം ലോകംംസകല ലോകത്തെ, സ്വാംശേന വിധായടതനന്െറ 

അംശംകൊണ്ടു നിമ്മിച്ചിട്ടു. തദധചത്അതിനന്െറ അധോഭാഗത്തില്, 

ഫണീശ്വരഃ ത്വംആദിശേഷനായ നിന്തിരുവടി, ബിഭഷിചം ഭരിക്ക 

യും ചെയ്യുന്നു, ഉപയ്യപ്യധഃ_ഉ പരിഭാഗത്തും അധോഭാഗത്തും, ഭാന്വ 

നിലോഡുപൌഷധിപ്രവഷരൂപഃ_ഭാനു (സൂയ്യന് ) അനിലന് (വാ 

യു) ഉഡുപന് ( ചന്ദ്രന്) ഒഷധികറം (സസ്ങ്ങഥം) പ്രവഷം (മേ 

ഘം) എന്ന രൂപങ്ങളോടു ക്രടിയവനായിട്ട്, നൈകധാടഅനേകരൂ 

പത്തില്, ജഗത് ജഗത്തിനെ, അവസിംഅവനം ചെയ്യുന്നു. 

നിഷ്ട്രാമകമ്മപദ്ധതിയെ, അവതാരസ്വരൂപംകൊണ്ടു' ലോക 

ത്തിലുപ്പിച്ച രക്ഷിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിതന്നെ സമഷ്ടിലോകത്തെ മറ൨ 

വിധത്തിലും രക്ഷിക്കുന്നുവെന്നു' സ്തൃതിക്കുന്നു. ലോകസ്ൃഷ്ടികത്താവായ 

ബ്രഹ്മാവ് നിന്തിരുവടിയുടെ അംശമാകയാല്, അങ്ങെയാല്ത്തന്നെ 

സൃഷ്കമായ ലോകത്തെ, അധോഭാഗത്തില്, ആദിശേഷസ്വരൂപനായ 

നിന്തിരുവടിതന്നെ വഹിക്കയും ചെയ്യുന്നു. മേല്ഭാഗത്തില്, സൂയ്യ൯ഃ 

വായു, നക്ഷത്രങ്ങറം, നക്ഷത്രാധിപനായ ചന്ദ്രന് മേഘം ഏന്ന രൂപ 
ങ്ങളെയും, തആധോഭാഗത്തില് സസ്ാദിരൂപങ്ങളെയും വഹിച്ചിരിക്കുന്ന 

നിന്തിരുവടി, ലോകത്തെ പരിപാലിപ്പാന് ബഹുരൂപനായിരിക്കുന്നു. 

29. ത്വമിഹദേഹഭതാം ശിഖിരൂപഃ 
പചസിഭക്തമശേഷമജസ്രം 

പവനപഞ്ചകരൂപസഹായോ 

ജഗദഖണ്ഡമനേന ബിഭഷി. 

ദേഹട്ടതാംടദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ, ഇഹ ഇതില്__ ദേഹ 

ത്തിര 1ിരൂപടഃ 0, ശിഖിരൂപഃ ത്വം. അഗ്നിസ്വരൂപനായ അങ്ങുന്ന്, പവന 
പഞ്ചക രൂപസഹായഃ- അഞ്ചു വായുക്കളുടെ രൂപമാകുന്നസഹായ 
ത്തോട്ട ക്രടിയ യ്രിട്ട് ട ക്രടിയവനായിട്ട', ഭൂക്തം അശേഷം - ഭജിക്കപ്പെട്ട സമസ്ത 
ത്തെ ജുസ്റം. റ ം അജസ്രം- എപ്പോഴും, പചസിടപചിപ്പിക്കുന്നു, അനേന 
ഇതുകൊണ്ട് ഈ റ ര്ഴ ഭി തു ടു, അഖണ്ഡം ജഗത് ടസമസ്തമായ ലോകത്തെ, ബിഭഷിട 
ഭരിക്കുന്നു, 



1979 അദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

സൂയ്യ ചന്ദ്രാഗ്പ്യാദിരൂപേണ സമകഷ്ടിലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന നി 
നത്തിരുവടിതന്നെ, അതിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളിലും അതേ സ്വരൂപ 
ത്തിലിരുന്നു രക്ഷിക്കുന്നുവെന്നു കാണിച്ച് സ്തൂതിക്കുന്നു. 

ശരീരം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും നിന്തിരുവടി ജാഠരാഗ്നിരൂ 
പനായിരിക്കുന്നു. പ്രാണന്, അപാനന്, സമാനന്, ഉദാനന്, വയ്യാ 
നന്, എന്ന അഞ്ചുവിധം വായുക്കളായിവരിലിരിക്കുന്നതും നിന്തിരുവ 
ടിതന്നെ. അഗ്നിയും വായുക്കളും അന്വോമ്പസഹായികളായി ഭവി 
ചിട്ട, പ്രാണികഠം ഭക്ഷിക്കുന്ന പദാത്ഥങ്ങളെ പാകം വരുത്തിക്കൊ 
ണ്ട് ഓരോ ശരീരത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇരവിധത്തില്, അനേക 

വൃയക്തിക ഉ ടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അഖണ്ഡമായ ലോകത്തെ - സമഷ്ടിലോക 

ത്തെ പരിപാലിക്കുന്നു. 

ഈ സംഗതിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണുവാക്യം:__ 

“അഹംവൈശ്വാനരോഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ 
പ്രാണാപാനസമായുക്തഃ പചാമ്ൃന്നംചതുര്വിധം.? 

ഞാന് വൈശ്വാനരസ്വരൂപനായിട്ട ( ജാഠരാഗ്നിയായിട്ട) പ്രാണി 
കളുടെ ശരീരത്തിലിരുന്നു, പ്രാണന്, അപാനന്, എന്ന വായുക്കളോടു 

ചേന്ന് അവര് ഭക്ഷിക്കുന്ന ചതുര്വിധപദാത്ഥങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ച് ശ 

രീരങ്ങളെ നിലനിത്തുന്നു. 

56. ചന്ദ്രസുയ്യശിഖിമധ്ൃഗതംയ 

ത്തേജഈശ! ചിദശേഷതത്തനാം 

പ്രാഭവത്തനുഭൂതാമിഹധൈധയ്യം 

ശെൌയ്യമായുരഖിലംതവസത്വം. 

ഈശ! അല്ലെയോ ഈശ്വര! ചന്ദ്രസുയയശിഖിമധ്യഗതംംചന്ദ്രന്െറ 
യും, സുയ്യനന്െറയും, അഗ്നിയുടെയും മധ്യത്തില്, യത് തേജഃടയാ 

തൊരു തേജസ്സണ്ടോ, അശേഷതതതനാംടസകല ശരീരങ്ങളുടെ, ചി 

ത് യാ-ചേതന യാതൊന്നോ, തനുഭൂൃതാംടദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്നവ 

രുടെ, ധൈയ്യംധീരതം, ശൌയ്യംട ശൂരത, ആയു ആയുസ്സ്, എന്നിവം 

പ്രാഭവതി ഉണ്ടായി, അഖിലം എല്ലാം, തവം അങ്ങയുടെ, സത്പംട 

സല്തഭാവം. 

അല്ലയോ സര്വേശ്വര! ചന്ദ്രന്, സുയയന്, അഗ്നി, എന്നിവയുടെ, 

മധ്യത്തില് കാണപ്പെടന്ന തേജസ്സും, സകല ശരീരാന്തഭാഗത്തില് ് 

കാശിക്കുന്ന ചൈതന്യവും, സര്വ ശരീരികളുടെ, ധൈയ്യം, ശെൌയ്യയം, 
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് 

ആയുസ്സ് എന്നിവ സകലവും, നിന്തിരുവടി ആ സര്വത്തിനെറയും 

ഉമുളിലിരിക്കുന്നുവെന്നതിനന്െഠറ ലക്ഷണമാകുന്നു. 

ഈ സംഗതിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഗിതാപദ്യം:-_ 

*്യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗല്ഭാസയതേഖിലം 

യച്ചന്ദ്രമസിയച്ചാഗ്നൌ തത്തേജോ വിദ്ധിമാമകം. 

സകല ലോകത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സൂയ്യുതേജസ്സ് യാതൊ 

ന്നോ, ചന്ദ്രനിലും അഗ്നിയിലുമിരിക്കുന്ന തെജുസ്സ് യാതൊന്നോ, ആ 

എല്ലാ തെജസ്സം എനെറതാണെന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളക. 

2. ത്വംവിരിഞ്ചിശിവ വിഷ്ണുവിഭേദാല് 

കാലകമ്മശശി സൂയ്യവിഭാഗാത് 

വാഭിനാം പൃഥഗിവേശവിഭാസി 

ബ്രഹ്മനിശ്ചിതമനന്യദിഹൈകം. 

ഈശടഹേ ഇരശ്വര, ത്വംടനിന്തിരുവടി, വിരിഞ്ചിശിവവികഷ്ക്കുവിഭേ 
ദാത് ടവിരിഞ്ചന്, ശിവന്, വിഷ്ണുവെന്ന വിശേഷഭേദം ഹേതുവായിട്ടം, 
കാലകമ്മശശിസൂയ്യയപിഭാഗാത് കാലം, കമ്മം, ശശി, സൂയ്യയന്൯, എന്ന, 
വിഭാഗം ഹേതുവായിട്ടും, വാദിനാംട വാഭിക്കുന്നവക്ക് , പൃഥക് ഇവട 
വെവ്വേറെ എന്നപോലെ, വിഭാസിടശോഭിക്കുന്നു, ഇഹം.ഈ ലോക 

വ ത്തില്, അനന്ത് -അന്പ്യത്തോട്ട ക്രടാത്തതും, ഏകംം-ഏകവുമായ, 
ബ്രഷ്മ നിശ്ചിതം ബ്ൃഹ്മമെന്ന്: നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

4 ലു ല് ലോകത്തിന്െറ സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യാദികഠംക്കു കാരണഭൂതന് ഞാനെ 
ന്നു പറയുന്നതു സത്വമല. ററ റാവ് മു ) പപ സൃഷ്ടികത്താവു ബ്രഹ്മാവു, പാലിക്കുന്നവന് 
വിഷ്ണും സംഹരിക്കുന്നവന് ശിവനായ റി 
വാഭ്ധാക്യാദിരൂപേണ ശരീരപരിടനാമത്തി 
ത്ത്യാദികഠംക്കും കാരണം കാലം 

ന്തിരുവടി, ബാല്യയെൌവന 
നും സസ്യാദികളുടെ ഉത്പ 

ം ഇതിന്നെല്ലാം കാരണം കമ്മം, ലോ 
കത്ത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു സൂയ്യാദിഗോളങ്ങഴം, ഏന്ന 
മായിരിക്കേ, എല്പാം ഞാനാണെന്നുക്കൂ വാക്യം എങ്ങിനെ സത്ച്യമാ കും???” എന്നുമുള വാദത്തിന്നുത്തരമായിട്ടു സ്തൂതിക്കുന്നു. 

തു” പ്രസിദ്ധ 

] മാ 
ന്റ് ] 

ബൃശ്മാപ്പ്, വിഷ്ണു; ശിവന്, എന്നു മൂത്തിഭേ ദങ്ങളും, കാലം, മ്മ ടി ഴു [॥ ൬ ചം യന്ദ്രന, സൂയ്യ൯, എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളും, വാദിക്കുന്ന വ 
] 

റം ദൃഷ്ടിയില് വെവ്വേറെയുമഃ വയെന്നു തോന്നിയാലും, ലോക ത്തില് ൮] വി, 
| 

ല്ലാമായി വിളങ്ങുന്ന ഏകമായ ബ്രഹ്മചൈതമ്പയത്തെ ക്രടാ തെ അന്യമായിടൊന്നുമിം 
) 

4) ട്ടരൊന്നുമില്പ. വശ്തൂതത്വത്തെ നന്നായറിയാത്ത 

കു 

വാദി 



1974. അദ്ധ്യാ ത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 
ി 

കം ബ്രഹ്മാവാദികളെ വെവ്വേറെ കാണുന്നതുകൊണ്ട്. അവരവരുടെ 
വാദത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാ൯ അവര് ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമം വസ്ത്തത്വത്തെ 

മറെറാരു വിധത്തിലാക്കിത്തീക്കവാ൯ മതിയായ്യരികയില്ല. എഏല്ലാമാ 
൮൨. പ പെ 

ട് യ 

യ്കിള ങ്ങുന്ന സത്ചവഡ്ക നിന്തിരുവടി ഏകന് തന്നെയാകുന്നു. “മത്തോ 

നൃന്നാസ്തികിം ചന്” എന്നില് നിന്നന്യമായിട്ടു യാതൊന്നുമില്ല എന്നു” 

ഭഗവല്ഗീതാവ ചനം. 

58, മത്ധ്യാദിരൂപേണ യഥാത്വമേകടഃ 

ശ്ുരതൌപൃരാണേഷുച ലോകസിദ്ധഃ 

തഥൈവസരവം സദസദ്വിഭാഗ 

സ്ത്വമേവനാന്പയതം ഭവതോവിഭാതി. 

ശ്രത്രൌൌംശ്രൂതിയിലും, പുരാണേഷു ചട പുരാണങ്ങളിലും, മത്സ്യാദിരൂ 

പേണമത്സ്യം ആദിയായ രൂപംകൊണ്ട, യഥാ-ഏതുവിധം, ഏക 

ത്വം ഏവ- ഏകനായ നിന്തിരുവടിതന്നെ, ലോകസിദ്ധഃ-ലോകപ്പ 

സിദ്ധനായിരിക്കുന്നുവോ, തഥാ ഏവ അപ്രകാരംതന്നെ, സദസദ്വി 

ദാഗഃചസത്തിന്െറയും അസത്തിനെറയും വിഭാഗം, സര്വം-ഘല്ലാം, 

ത്വം ഏവംനിന്തിരുവടിതന്നെ, ഭവതഃഭവാനില് നിന്ന്, അന്മൃത്- 

മറെറാന്നു', നവിഭാതിം വിള ങ്ങുന്നീല്ല. 

എല്ലാം ഏകമായ ബ്രഷ്മമാണെന്നു പഠഞ്ഞുതിനെ ദൂഷ്ഠാന്തപ്പെ 

ടത്തിക്കാണിക്കുന്നു. 

ഏകനായ നിന്തിരുവടി, മത്സ്യം, ക്രമ്മം, വരാഹം എന്നിങ്ങിനെ 

പത്തവതാരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു് വേദത്തില് നിന്നും പു 

രാണങ്ങളില് നീന്നും ലോകപ്പസിദ്ധമായിരിക്കുന്നതുപോലെത്തന്നെ 

കാരണം, കായ്യം, എന്ന രൂപത്തില് കാണപ്പെടുന്ന സര്വമായിട്ടും 

വിഉങ്ങുന്നുവെന്നല്ലാതെ മറെറാരു വിധത്തില് തോന്നുന്നില്ല. ഭവാ 

നില് നിന്നന്യൃത്തായിട്ടു യാതൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഏകനായ നിന്തിരു 

പടിതന്നെ. 

അവ്യാവൃത്താനനുഗതം വസ്തരബ്ദഷ്മേതിഭണ്ദതേ 

ബുഹ്മാത്വോദുര്ല്ലഭസ്ത്
ത്ാല് ദവീതീയേസതിവസ്തനി.

 

പിരിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാത്തതും, ഒന്നോടും ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കു 

താന്നോ അതിനെ ബ്രശ്മമെന്നു പറയുന്നു. 
ന്നതുമായ സത്ചയവന്മ യാ൭ 

നു വരുംം 
ല്ല 

താന്നുണ്ടെന്നു വന്നാല് ബൃഷ്മശബ്ബത്തിന്നത്ഥമില്ലെ 
രണ്ടാമഒ 

അദ്വിതീയമായ ബ്രഹ്മം ഒ, ര 55 
അപ്പേ 0൦ “എകംമേവാദ്വിതിയംബ്രഷ്മ 
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നനുമാത്രം സത്വം. അമ്പ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഏന്നത്ഥമായ ശ്ുതി_ ഈശ്വ 

രവാക്യം_നിരത്ഥകം എന്നു വരും. അങ്ങിനെ വരാവുന്നതുമല്ല. അതീ 

നാല് നിന്തിരുവടി ഏകനല്ലാതെ രണ്ടാമതൊന്നില്ലെന്നു സിദ്ധാന്തം. 

59. യല്യല്സമുല്പന്നമനന്തസ്ൃഷ്ടരൌ 

ഉല്പല്സ്ൃയതേയച്ചഭവച്ചയച്ച 

നദൃശൃതേസ്ഥാവരജംഗമാദൌ 

ത്വയാവിനാത പരത പരസ്ത്വം. 

യിലാ ിയില് യത് കയ ല് അനന്തസ്ൃഷ്ടൈൌം അവധിയില്ലാത്ത സൃഷ്ടിയില്, യത് യത് യാതൊന്നു 

യാതൊന്നു, സമുല്പന്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, യത് ഉല്പല്സ്ൃതെചട 

യാതൊന്നുണ്ടാകയും ചെയ്യുമോ, യത് ഭവത് ചയാതൊന്നിപ്പോറം 

ഭവിക്കുന്നുവോ, സ്ഥാവരജംഗമാദൌംസ്ഥാവരജംഗമാദിയില്, ത്വയാ 

വിനാ-അങ്ങയോടുക്രടാതെ, നദൃശ്യതേടകാണപ്പെടുന്നില്ല, അതഃ-അ 
തുകൊണ്ട് , ത്വംടനിന്തിരുവടി, പരത പരഃംപരങ്ങളില് നിന്നും 
പരന്. 

അവസാനമില്ലാത്തതായ സൃഷ്ടിയില് മുമ്പണ്ടായിരുന്നതും മേലി 

ലുണ്ടാകുന്നതും, ഇപ്പ്യോഠം ഉള്ളതുമായ സര്വവും നിന്തിരുവടിയല്ലാതെ 

മരെറാന്നും ഇല്ല. സ്ഥാവരജംഗമരൂപേണ കാണപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടിവര്ഗ്ഗ 
ത്തില് നിന്തിരുവടിയല്ലാതെ മറെറാന്നും കാണപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട്് 
പരങ്ങളായ പ്രകൃതി പുരുഷന്മാരില് നിന്നും പരനായിരിക്കുന്നവന്ത 
ന്നെ നിന്തിരുവടി. 

സൃഷ്ടിക്കവസാനമില്ലെന്നു കാണിക്കുന്ന പാതഞ്ജലനുൂതരം:__“സര്൪ 
വഥാസ്തഷ്ത പ്യാദ്യുച്ചേ ദോ നൈവ, കൃതാത്ഥമുക്തം പ്രത്വേവതുതന്നിപ്ല 
റി ത്തിഃ?? സര്വ പ്രകാരത്തിലും സൃഷ്ടിസ്ഥിതിനാശങ്ങംക്കു മുറിവില്ല. 

ആത്മസാക്ഷാല്കാരലാഭത്താല് കൃതാത്ഥനായ് ഭവിച്ചവന്നു മാത്രം 
ട്] ച സ്ൃഷ്ണ്യ്യാദികളില് നിന്നു നിലൃത്തി കിട്ടുന്നു. അവന്നു ജന്മാദിഭാവങ്ങളി 

ഒല്ലുന്നു സാരം. 
തി അനാദിഭഗവാന് കാലോനാന്തോസ്യ ദ്വിജവില്ലതേ 
അരവൃച്ഛിന്നാസ്തതസ്തേവതേ സര്൪ഗസ്ഥിത്യന്തസംയ മാട? 

കാലസ്വരൂപനായ ഭഗവാന്ന്: ആദിയും അന്തവുമില്ല. അതു കൊ 
ണഃ ാ ) ളു 

ൽ ഈ കാണപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടി സ്ഥിതിസം ഹാരം റാക്ക വസാനവുമില്ല എന്നു സ്തുതിയും കാണുന്നു. 
ളി കു % സര്വവും നിന്തിരുവടിതടന്നെ എന്നു പറഞ്ഞതിനെ “പുരുഷഏ 

വ്വേദം റ ) 00 യ 
സരവംയല്ഭൂതം യച്ചഭാവ്യം”" ഉണ്ടായതും ഉണ്ടാവാന് പോം കുന്നത്മായി ൦ ൭-൨. നു മം ക്യ കാണപ്പെടുന്നതു സവ്ൃവും വിരാട് പുരുഷന് തന്നെ 



19//0 അഭധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

എന്നത്ഥമായ പുരുഷസുക്തവാക്ഷവും ഉറപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല്, എല്ലാം, 
ഭഗവാ൯തന്നെയെന്നു വരുമ്പോറം എല്ലാററിലും കാണപ്പെടുന്ന വികാ! 
രം ഭഗവാന്നുമുണ്ടെന്നുള്മ ദോഷശങ്കക്കവകാശമുണ്ട്. അതിനെ പരി 
ഹരിപ്പാന് “പരതഭപരഭ?? പരത്തില്വെച്ചും പരന് നിന്തിരുവടി ഏ, 

നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “പുരുഷാന്നപരം കിഞ്ചില് സാകാഷ്ട്രാ സാ പരാ 
ഗതി? പുരുഷനെ അതിക്രമിക്കുന്നതായിട്ട്” യാതൊന്നമില്ല, എല്ലാ, 
ററിന്െറ അവധിയായതു പുരുഷന്, പുരുഷസാക്ഷാല്കാരം സിദ്ധിക്കു; 

ന്നതുതന്നെ മോക്ഷം എന്നത്ഥമായ കാഠശ്രുതിവാക്യം പ്രമാണം. വേ, 
റെ ഒരുവിധത്തില് പഠയുന്നതായാല്, ലോകം കായ്യവും പ്രകൃതിപുരു, 
ഷന്മാര് കാരണവുമായതുകൊണ്ട് ലോകം പ്രക്ൃതിപുരുഷാത്മകം എ, 
ന്നു പറയുന്നതല്ലെയോ സമുചിതം എന്ന ശങ്കയെ പരിഹരിപ്പാ൯ “പ. 

രതഃ പരഃ? പരങ്ങളായ പ്രകൃതിപുരുഷന്മാരില്നിന്നും പരനായിരിക്കു, 

ന്നതുകൊണ്ടട് അവക്കം അധിഷ്ഠാനസദ്രൃപനായിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവട' 
ക്കു വികാരമേയില്ല, എന്നുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

00. തത്വംനജാനന്തി പരാത്മനസ്നേ 

ജനാ സമസ്താസ്പവ മായയാതഃ 

ത്വല്ഭ ക്തസേവാമലമാനസാനാം 

വിഭാതിതത്വം പരമേകമൈശം. 

തവമായയാം അങ്ങയുടെ മായകൊണ്ടു, ജനാഃ ജനങ്ങം, പരാത്മ 

നടതേ തത്വം പരമാത്മാവായ നിന്തിരുവടിയുടെ സത്ചാവസ്ഥയെം 

നജാനന്തിട അറിയുന്നില്ല, ത്വല്ഭക്തസേവാമലമാനസാനാംടഅങ്ങ 

യുടെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകൊണ്ട് അമലമായ മാനസത്തോടു ക്രടിയ 

വക്ക്, ഐശംപരം ഏകംതത്വം ഈശ്വരനെ സംബന്ധിച്ചതും പ 

രമോല്കൃദ്ഠവും ഏകവുമായ തത്വം __സത്ചസ്ഥിതി, വിഭാതിടപ്രകാ 

ശിക്കുന്നു. 

ഇപ്രകാരമിരിക്കുന്ന പരതത്വസ്വരൂപനായ രാമനെ ദാശരഥ_ 

ദശരഥപുത൯_ എന്നു ജനങ്ങറം വിചാരിക്കുവാനെന്തു കാരണം. എ 

നതൃകൊണ്ടവക്ട രാമനന്െറ സത്യാവസ്ഥയെ അറിവാന് കഴിയുന്നില്ല 
നിനി 

എന്നതിന്നു സമാധാനം. 

നിന്തിരുവടിയുടെ ജഗന്മോഹിനിയായ മായയുടെ ശക്തിക്കധീന 

ന്മാരായ ജനങ്ങം, മായാതിതനും പരമാത്മാവുമായ നിന്തിരുവടിയു 

ടെ സത്വാവസ്ഥയെ_ പരമാത്ഥ ബ്ൃഹ്മസ്വരൂപ൯ എന്ന നിലയെ-അ। 
£ . ന്നു വിച്ചാരിക്ക് 
റിയുന്നില. അതുകൊണ്ടവര അങ്ങയെ ദശമ ുപൂത്രമനന്നു വ ച്ചാ൭ 

% ട് നി 



പതിനഞ്ചാം സഗ്ശും ] ൭7 

നാ. അങ്ങയെ അറിവാന് കഴിയാതെയാക്കുന്ന മായയെ അതിക്രമി 

പ്രാന് മാര്ഗമെന്തെന്നാല്, നിന്തിരുവടിയുടെ ഭക്തന്മാരെ നിരന്തരം 

സേവിക്കുകതന്നെ. അപ്പോം അവരുടെ മാനസം നിര് മലമായ്ക്കുരും. 

കാമക്രോധാദികളുടെ ബാധയവക്കില്ലാതെയാകും. അങ്ങിനെ നിമ്മല 

മായ മനസ്സില് ഈശ്വരനായ നിന്തിരുവടിയെ സംബന്ധിച്ചതും സര് 

ലോല്കൃഷ്ഠവുമായഏകതത്വം പ്രകാശിക്കും. അങ്ങിനെ അറിഞ്ഞാല 

ല്ലാതെ സംസാരസങ്കടനിവൃത്തിയുണ്ടാകുന്നതല്ല. 

ത്രമേവവിദിത്വാതി മൃത്യുമേതി 

നാന്യഃ പന്ഥാവിദ്യതേയനായ..” 

അവനെത്തന്നെ-പരമേശ്വരനെത്ആന്നെ- അറിഞ്ഞിട്ടു മുത്യവി 

നെ അതിക്രമിക്കുന്നു. പരമഗതിക്ക്' മറെറാരു മാഗ്ലവുമില്ല. ഏതുകാ 

ലംവരെ രാമതത്വം അറിയാതിരിക്കുന്നുവോ അത്ര കാലവും സംസാര 

ചക്രത്തിലകപ്പെട്ട് ചുററിത്തിരിയകതന്നെ വേണം എന്നത്ഥമായ 

ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷദ്വാക്യം പ്രമാണം. 

61. ബ്രഹ്മാദയസ്നേനവിമുഃ സ്വരൂപം 

ചിദാത്മതത്വം ബഹിരത്ഥഭാവാഃ 

തതോബ്ുധസ്ത്വാമിദമേവരൂപം 

ഭകത്യാഭജന് മുക്തിമുപൈത്്യമുഃഖഭ. 

ബഹിരത്ഥഭാവാഃട ബാഫ്യാത്ഥത്തില് ഭാവത്തോടുക്രടിയ, ബ്രഹ്മാ 
ദയ ബ്രഹ്മാവു മുതലായവര്, തേട അങ്ങയുടെ, ചിദാത്മതത്വം സ്വ 
രൂപം ചില് സ്വരൂപമായ ആത്മതത്വമായിരിക്കുന്ന സ്വരൂപത്തെ, 
ന വിദുഃ അറിയുന്നില്ല, തതഃട അതുകൊണ്ടു, ബുധഃ അറിവുള്ള വന്, 
(അബ്ുധഃ-അറിവില്ലാത്തവന്ക്രടെ എന്നുമാവാം) ഇദംഏവരുപം 
തവാം-ഈ രൂപമായ്ക്കുന്നെയിരിക്കുന്ന അങ്ങയെ, ഭക്ത്യാ ഭജന് പരമ 
പ്രേമത്തോടുക്രടെ ഭജിക്കുന്നവനായിട്ട്, അമുഭഖഭടമുഭഖമില്ലാത്തവ 
നായിട്ടു , മുക്തിം ഉപൈതിടമുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

നിന്തിരുവടിയുടെ പരമാത്ഥതത്വത്തെ ലോകത്തിലുമുഒ സാധാര 
ണജനം അറികയില്ലെന്നു്ള തിരിക്കട്ടെ. ബ്രഹ്മാവു മുതലായവര്ക്രുടെ 
നിന്തിരുവടിയുടെ ്ഞാനസ്വരൂപമായ പരമാത്ഥതത്വത്തെ അറിയു 
ന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് അവക്കം ദേഹാദികളായ ബാഫ്യാത്ഥ 
ങ്ങളില് ഭാവനയുണ്ട്.. ദേഹഭാവനയുള്ഒവര്ക്ക ദേഹത്തെ റിയി 
ച്ചിരിക്കുന്ന ചില്സ്വരൂപത്തെ അറിവാന് പ്രയാസമാണെന്നറിവുളളു 



1978 അദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

വിദ്വാന് നിന്തിരുവടിയുടെ ഈ രൂപത്തെത്തന്നെ പരമപ്രേമത്തോടു 
ക്രടെ ധ്യാനിക്കുന്നവനായിട്ടു് സംസാരസങ്കടങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുവനാ 
യിട്ടു പരമപുരുഷാത്ഥമായ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അറിവുള്ള 
വന്നു മാതമല്ല, അറിവില്ലാത്ത സാധാരണ ജനങ്ങംക്കുംക്രുടെ ഭജിക്കാ 
വന്നതുകൊണ്ടു അവര്ക്കും മുക്തിയെ പ്രാപിക്കാം. 

“അവ്യക്താഹിഗതിര് ദുഖം ദേഹവത്തഭിരവാപ്യുതേ?? 
അവ്യക്തമായ തത്വത്തെ ദേഹഭാവനയുള്ളവക്കറിവാന് പ്രയാ 

സം നന്നെയുണ്ടെന്ന് ഭഗവല്ഗീത. 

പരമശാന്തി ലഭിക്കേണമെങ്കില് ശരീരാതീതമായ അവ്യക്തത 
ത്വസാക്ഷാല്കാരമുണ്ടാകുകതന്നെ വേണം. അതിന്നെതുയും സഹായ 
മായിരിക്കുന്നതു് അവതാരസ്വരൂപഭജനമാണെന്നു സാരം. 

62. അഹംഭവന്നാമ ഗൃണന്കൃതാത്ത്ഥോ 

വസാമികാശ്യാമനിശം ഭവാന്യ്യാ 

മുമുഷമാണസ്യ വിമുക്തയേഹം 
ദിശാമിമന്ത്രം തവരാമനാമ 

രാമ!ഹേ രാമ, ഭവന്നാമംഭവാനന്െറ നാമത്തെ, ഗൃണ൯ഉ ച്ചരിക്കു 
ന്നവനും, കൃതാത്ഥട അഹംടകൃതകൃത്യനുമായ ഞാന്, ഭവാമ്പ്യാം ഭവാ 

നിയോടുക്രടെ, കാശ്യാംട കാശിയില്, അനിശം വസാമി-എപ്പോഴും 
വസിക്കുന്നേന്, മുമുഷമാണസ്യടമരിപ്പാന് ഇച്ഛിക്കുന്നവന്ന്, വിമുക്ത 

യെംമോക്ഷത്തിന്നായ്യലൊണ്ടു', തവ നാമമന്ത്രം- അങ്ങയുടെ നാമമായ 

മന്ത്രത്തെ, അഹം ദിശാമിട ഞാന് ഉപദേശിക്കുന്നേന്. 

അങ്ങയെ ഭജിക്കുന്നതുകൊണ്ടു്' കൃതാത്ഥത സിദ്ധിക്കുമെന്നതില് 
തന്െറ അനുഭവംതന്നെ പ്രമാണമായിരിക്കുന്നുവെന്നറിയിക്കുന്നു:__ 

ഹേ രാമ! ഞാന് നിന്തിരുവടിയുടെ നാമോച്ചാരണംകൊണ്ടുതന്നെ 
ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യവനായിട്ടു് പത്നിയായ പാര്വതീദേവി 

യോടുക്രടെ ശ്രീകാശിയില്ത്തന്നെ വസിക്കുന്നേന്. സദാ വസിക്കുന്ന 

തിനെഠറ മാനി കാണിക്കുന്നു. ശ്രീകാശിയില്ത്തന്നെ മരി 

പ്ാനിച്ഛുരിക്കുന്നവന്െറ പരമപുരുഷാത്വഥപ്രാപ്ലിക്കായ്യെ്കാണ്ടു. ഭവന്നാ 

മമായ മന്ത്രത്തെ__താരകമന്ത്രമായ ല് 
ന്നേന്. 

ഉച്ചാരണംകൊണ്ടുതന്നെ കൃതാത്ഥനെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കയാല് 

ധ്യാനം, ധാരണ മുതലായവ യൊന്നു ക്രാടതെതന്നെ സാധിക്കേണ്ടതെ 

ല്വാം നാമജപംകൊണ്ടുമാത്രം സാധിക്കും. രാമനാമോച്ചാരണം മുക്തി 
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ഒളുള സുലഭമാര്ഗം. അതിലും വിശേഷിച്ച്, ശ്രികാശിയില്വെച്ച് , 

മരണം സംഭവിക്കുന്നതായാല് ശ്രീപരമേശ്വര൯തന്നെ പരമഗുരുവാ 

യ്യുന്ന രാമനാമമന്ത്രത്തെ മരിക്കുന്നവനെറ വലത്തെ കര്ണത്തിലുപ 

ദേശിക്ഷം. *കാശ്യാംതൂ മരണാല്മുക്തിട?” ത്രീകാശിയില്വെച്ചു മരിക്കു 

ന്നവന്നു മുക്തി സിദ്ധിക്കുമെന്നുകൂട ആപ്ലവാക്യം മേല് കാണിച്ച സംഗ 

തിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടായതാകുന്നു. ശ്രീകാശിയില്._ വാരാ 

ണസിയില് __ വരുണ, അസ, എന്ന രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള 

പഞ്ചക്രോശത്തിന്നുളുളില് __മരണം പ്പാപിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രാണിയു 

ടേയും വലത്തേ കര്ണം മേല്ലെട്ടവരത്തക്കവിധം ഇടത്തു ഭാഗം ചരി 

ഞ്ഞുകിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടറിവാ൯ സാധിക്കുന്നതുമാണ് . അതിന്നു കാ 
രണം ലോകഗശുരുവായ ശ്രീകാശി വിശ്വനാഥസ്വാമി അവിടെ മരിക്കു 

ന്നവരുടെ വലത്തേ ക്്ണൃത്തില് ശ്രിരാമനാമമന്രരം-സംസാരസങ്കട 

ത്തെ മൂലച്ഛ്േദം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു' താരകമെന്നു സുപ്രസിദ്ധമായിരി 

ക്കുന്ന മഹാമന്ത്രം ളപദേശിക്കുന്നതാണെന്നനുമാനിക്കയും ചെയ്യാം. 

“ത്വല്പാദാംഭൂജമച്ചയാമിപരമം ത്വാം ചിന്തയാമ്യന്വഹം 
ത്വാമേകംശരണംവ്രജാമി മനസാത്വാമേവ യാചേവിഭോ! 
വീക്ഷാംമേദിശചാക്ഷൃഷിം സകരുണാം ദിവൈൃശ്ചിരംപ്രാത്ഥിതാം 
ശംഭോലോകഗുരോ മദീയമനസഭ സൌഖ്യോപദേശംകുരു.?? 

നിന്തിരുവടിയുടെ പാദാരവിന്മദത്തെ ഞാന് പൂജിക്കുന്നേന് (കാ 
യികവ്യ്യാപാരം) പരമോല്കൃഷ്ഠനായ നിന്തിരുവടിയെ എപ്പോഴും ചി 

ഷ് 

ന്തിക്കുന്നേന് ( മാനസവ്യാപാരം)ഏകനായ നിന്തിരുവടിയെത്തന്നെ മ 
[രി നസ്സുകൊണ്ടു ശരണം പ്രാപിക്കുന്നേന്, നിന്തിരുവടിയോടുതന്നെ പ്രാ 
പ ത്ഥിക്കുന്നേന് (വാ.ചികവ്യാപാരം) ദിവ്യന്മാർ ചിരകാലം പ്രാത്ഥിക്കു 

നനതായ കരുണാകടാക്ഷത്തെ എനിക്കു നല്കേണം. എന്െറ മന 
ല്ല ൮ സ്സിന്ന്' പരമശാന്തിയെ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന പരമോപദേശം തരേ 

ചി (2 ണം” എന്നു” പരമാനന്ദസാക്ഷാല്കാരം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ആദിശങ്ക 
രാചായ്യസ്വാമികറം ൂ ട് 

തു ശിവാനന്ദലഹരിയിചെ ശ്ലോകംകൊണ്ട് ശ്രീശി 
വനെറ ലോകഥഗുരുഭാവത്തെ ജനങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുന്നു. 

09. ഇമംസ്ലവംനിത്യമനമ്പഭകത്യാ 
തൃബ്വന്തിഗായന്തി ലിഖന്തിയേചൈ 
തേസരവസെരഖ്യം പരമം ലചലബ്ല്വാ 
ഭവല്പടംയാന്തു ഭവല്പ്രസാദാത്:, 
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്ി 

ഇമം സ്തൃവം-ഈ സ്നോതൂത്തെ, യേ വൈടയാതൊരുത്ത൪, നിത്യം 

ദിവസന്തോവം, അനന്ഭകത്യാട അന്യ വിഷയത്തില് ചലിക്കാത്ത 
തായ പ്രപേമത്തോടുക്രടെ, തൃബ്വന്തികശ്രവിക്കുന്നുവോ, ഗായന്തി-കീ 

ത്തിക്കുന്നുവോ, ലിഖന്തിംഎഴതുന്നുവോ, ഭവല്ചപ്രസാദാത് കഭവാന്െറ 

അനുഗ്രഹത്താല്, തേ- അവര്, സര്വസൌയപഖ്യം ലബ്ല്വാംസര്വസൌ 

ഖ്യത്തെ ലഭിച്ചിട്ട് , പരമം ഭവല്പദംടസര്വോല്കൃഷ്ഠമായ ഭവാ 

നെറ സ്ഥാനത്തെ, യാന്തൂംയാനം ചെയ്ട്ടെ. 

ഏതൊരുത്ത൪ അന്പയങ്ങളായ വിഷയസുഖങ്ങളില് മനസ്സിനെ 

ചലിപ്പിക്കാതെ, ഏകാഗ്രതയോടുക്രടെ, ഈ സ്പോതൂത്തെ കേഠാക്കുക 

യോ, കീത്തിക്കുകയോ, എഴതുകയോ, ചെയ്യുനുവോ, അവര്, നിന്തി 

രുവടിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്നു പാത്രീഭൂതന്മാരായിട്ട് ഇഹത്തില് സര് 

വസെരഖ്യയത്തെ ലഭിച്ചിട്ട് ദേഹാവസാനത്തില് പരമോല്കൃഷ്ടമായ 

അങ്ങയുടെ വൈകുണ്ഠലോകത്തെ പ്രാപിക്കട്ടെ. 

ഇന ഉവാച. 

64. രക്ഷോധിപേനാഖിലദേവസെരഖ്യം 

ഹൃതംചമേ ബ്രഹ്മവരേണദേവ! 

പുനശ്ചസര്വം ഭവതഃ പ്രസാദാല് 

പ്രാപ്ലംഹതോ രാക്ഷസദുഷ്ൃശത്രഭ. 

ഇന്ര്ര൯ പറഞ്ഞു. 

രക്ഷോധിപേന_രാക്ഷസാധിപനാല്, ബ്രഹ്മവരേണംബ്ഹ്മവരം നി 

മിത്തം, മേ അഖിലദേവസൌപ്യെം- എന്െറ സമസ്തദേവരാജ്യതൂപ 

മായ സുഖസാമഗ്രി, ഹൃതംടഹരിക്കപ്പെട്ട, ദേവ! ഭവതഃ പ്രസാദാത് 

ഹേ ദേവ! ഭവാനെറ പ്രസാദത്താല്, സര്വം പുനഃ ച പ്രാപ്തം എ 

ല്യാം പിന്നെയും പ്രാപിക്കപ്പെട്ട, രാക്ഷസദുഷ്ണശതുഃഹതഃടരാക്ഷസനാ 

ശുന്ന ദുഷ്ണശത്രു ഹനിക്കപ്പെട്ടു. 

രാക്ഷസാധിപനായ രാവണന് ബ്രഹ്മാവു നല്കിയ വരബല 

ത്താരം സകല ദേവലോകാധിപത്യമാകുന്ന എനെറ സഖസാധന 

ത്തെ അപഹരിച്ചു. അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്താല് അതെനിക്കു രണ്ടാ 

മതും കിട്ടി. രാക്ഷസനാകുന്ന ആ മുഷ്ണശതു നിന്തിരുവടിയാല് ഹന 

9. ക്കപ്പെട്ടവപല്പലെ 

മനുഷ്യരില് പലരും യാഗാദികമ്മങ്ങറംചെയ്തു സമ്പാദ്പ്പാനാ 
് 

ഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വര്ഗലോകത്തിന്െറ അധിപനായ ദേധേന്ദ്രന ഈ മാ 
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തിരി സങ്കടമനുഭവിക്കുന്നതിനെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 

തിനെ പുരാണ ശ്രദ്ധയുുഭവര് ധരിക്കേണ്ടതാണ്. ബൃഹ്മാദിസ്തംബ പ 

യ്യന്തമുള്ള. ശരീരങ്ങളെ ധരിച്ചവക്കം ദുഃ ഖമുള്ളതിനാല് വിഷയസുഖാ 

നുഭവത്തില് വിരക്തിയും, ഭഗവല്പാദാരവിന്ദത്തില് നിഷ്ട്രാമഭക്തി 

യും, തദ്വാരാ ജ്ഞാനവും സമ്പാദിപ്പാന് പരിത്രമിക്കുന്നവര് മാത്രമേ 

ജന്മസാഫല്യത്തെ പ്രാപിക്കുകയുള്ളവെന്നു പുരാണകഥകം ഉപദേ 
ശിക്കുന്നതിനെ ശ്രദ്ധാപൂര്വം ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

രേവ്വാ ൭ഈവുട 

05. ഹൃതായജ്ഞഭാഗാ ധരാദേവഭത്താ 

മുരാരേ ഖലേനാദിദൈത്ചേന വിഷ്ക്കോ. 

ഹതോല്ത്വയാനോവിതാനേഷുഭാഗാട 

പുരാവല്ഭവിഷ്യയന്തിയുഷ്ടല് പ്രസാദാത്. 

മുരാരേ വിഷ്ക്റോ!_ഹേ മുരാസുരനെ സംഹരിച്ചു വിഷ്ക്കോ!, ധരാഭേവദ 
ത്താ നടയഞെഭാഗാഭടഭൂമിദേവന്മാരാല് നല്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ യ 
ഇതെഭാഗങ്ങറം, ഖലേന ആദിദൈത്യേന ഹൃതാഃടമുഷ്ണനായ രാവണ 
നാല് ഹരിക്കപ്പെട്ടു, അല്ല ത്വയാ ഹതഃ ഇപ്പോറം അങ്ങെയാല് ഹ 
നിക്കപ്പെട്ട, യുഷ്ടല് പ്രസാദാത്_ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്താല്, വി 
താനേഷു നഃ ഭാഗാഭ യാഗങ്ങളില് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങറം, പുരാവത് 
ഭവിഷ്യന്തിടമുമ്പേത്തെപ്പയോലെ ഭവിക്കും. 

അന്നന്നുണ്ടാകുന്ന ദേവവൈരികളെ സംഹരിച്ച് ദേവന്മാരെ ര 
ക്ഷിക്കുന്ന ഹേ സര്വപ്യ്യാപിയായ ഭഗവന്! അഭിജഞെന്മാരായ ബ്ബ 
ഹ്മണര് ഞങ്ങറംക്കായി സമപ്പിക്കുന്ന യാഗാംശങ്ങളെ അപഹരിച്ചിരു 
ന്ന ദുഷ്ണനായ രാവണന് ഇപ്പ്യോം അങ്ങയാല് ഹനിക്കപ്പെട്ടുവെ 
ല്ലൊ. നിന്തിരുവടിയുടെ അനുഗ്രഹം ഞെങ്ങളിലുണ്ടായതുകൊണ്ട്” ഇനി 
മേല് പണ്ടത്തെപ്പോലെ യാഗാംശങ്ങഴം ഞങ്ങറംക്കു ലഭിക്കും. 

ദാരിദ്ധ്യാദി ടുഃഖങ്ങളനുഭവിച്ച് ദുഖിക്കുന്ന മനുഷ്യയക്കം ദേവന്മാ 
ക്ഖം തമ്മില് എത്രത്തോളം വ്യൃൃത്യാസമുണ്ടെന്നു്' ദേവന്മാരുടെ ഈ സ്തു 
തിയില്നിന്ന് ധരിക്കാന് സാധിക്കുന്ന മനുഷ്യര് ദേവത്വത്തെ യ 
തു വിഷയ വിരക്തിയെ ജനിപ്പിക്കേണമെന്നുതന്നെയാണ് പു ണകത്താക്കളുടെ സാരമായ അഭിപ്പായമമെന്നു 
വര് തം റിക 

വ്വ 
ക്കാതെ വെവം കഥാശ്ര വണ 

റ 
മാത്രം ചെയ്യുന്നവര്, പുരാണത്രവം ഫലത്തെത്തികചം 

യ] 

ം 
ആ നുദവിക്കുവാ൯ തരമില്ലെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാണ്. 



] 989 അഭദ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

പിതര ചഃ 
66. ഹതോദ്മത്വയാ ദുഷ്ലമദൈത്്യോ മഹാത്മന് 

ഗയാദൌ നരൈദ്ദ ത്തപിണ്ഡാദികാന്നട 
ബലാദത്തി ഹത്വാ ഗൃഹീത്വാ സമസ്താ 
നിദാനിം പുനര്ലബ്ബദസത്വാഭവാമഃ. 

മഹാത്മന്!-ഹേ മഹാത്മാവേ, ത്വയാ അല്യ ദഷ്ടദൈത്യഭ ഹതഃനി 

ന്തിരുവടിയാല് ഇപ്പപോഠം ദുഷ്ടനായ അസുരന് ഹനിക്കപ്പേട്ടു, ന 

രൈ മനുഷ്യരാല്, നഃ ഗയാദെര ദത്തപിണ്ഡാന്ംഞങ്ങറംക്കു” ഗയ 
മുതലായ സ്ഥലങ്ങളില് നല്കപ്പെടുന്ന പിണ്ഡങ്ങളെ, ബലാല് അ 

ത്തിടബലാല്കാരേണ അദിക്കുന്നു, സമുസ്ലാന് ഗൃഹീത്വാ ഹത്വാംസ 
മസ്ലന്മാരെയഡും പിടിച്ചു ഹനിച്ചിട്ട്, പുനടവയം ലബ്ദസത്വാഃ ഭവാമടട 

പിന്നെയും ഞങ്ങ0ം ലഭിക്കപ്പെട്ട ബലത്തോടുക്രടിയവരായി ഭവി 
ക്കുന്നു. 

പിതൃക്കഠം പറഞ്ഞു. 

ഹേ മഹാത്മന്! നിന്തിരുവടി ഇപ്പോം ദുഷ്ണനായ അസുരനെ__ 

രാവണനെ_വധിച്ച. ഞങ്ങംക്കു ഗയാദിപുണ്യസ്ഥലങ്ങളില് മനു 

ഷയർ നല്കിയിരുന്ന പിണ്ഡങ്ങളെ ആ ദുഷ്ണന്൯ ബലാല്കാരേണ അ 
പഹരിച്ചിരുന്നതിനാല് ഞങ്ങറംക്കു ഭക്ഷണം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ആ 

ദുഷ്ണന്മാരെയെല്ലാം നിന്തിരുവടി സംഹരിച്ചുതുകൊണ്ട് പിണ്ഡാന്നം ഞു 

ങ്ങറാംക്കുതന്നെ ലഭിക്കയാല് വീണ്ടും ഞങ്ങറം ബലവാന്മാരായി ഭവി 

ച്ച. പിതൃലോകച്രാപ്ലിയേയും മനുഷ്യര് ആഗ്രഹിക്കരുതെന്നു സൂചി 

പ്പിച്ചു. 

യക്ഷാ ഉയചുട. 

87. സദാവിഷ്ഠികമ്മണ്യനേനാഭിയുക്താ 
വഹാമോദശാസ്യം ബലാട്ടഃഖ യുക്താട 

ദുരാത്മാഹതോ രാവണോ രാഘവേശ! 

ത്വയാതേ വയംമുഃ ഖജാതാദ്വിമുക്താട. 

അനേന ബലാല് വിഷ്ടികമ്മണി അഭിയു ക്താഃ ദുഃഖയുക്താഃ വയംം: 

ഇവനാർ: ബലാല്കാരേണ ദാസ്ധ്യകമ്മത്തില് ഏപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ദുഃഖ 

ത്തോട്ടക്രുടിയ ഞെങ്ങ0ംം ദശാസ്വ്യം വഹാമഃടരാവണനെ വഹിച്ചിരു 

നു, രാഘവേശ്'ടഹേ രഷുക്ലത്രേഷ്ഠ!, ദുരാത്മാ രാവണ ഹതടചദുഷ്ണ 

ചിത്തനായ രാവണ൯ ഹനക്കപ്പേട്ടും തേ വയം ദഃഖജാതാത് ത്ത 
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ഞെങ്ങറം ദുഃഖസമൂഹ്ത്തില് നിന്ന്, വിമുക്താഃടവിമോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടും 

വിഷ്ടികമ്മം ശമ്പളം ക്രടാതെ വേല ചെയ്യുന്നതായ പ്രവൃത്തി. 

ഹേ രഘത്തമ! രാവണന് ഞങ്ങളെ ബലാല് കാരേണ പ്രതിഫ 

ലമില്ലാതെ ദാസ്യം ചെയ്യാന് നിര്ബന്ധിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു' അവ 

നെറ പല്ലക്കു മുതലായ വാഹനങ്ങളെ വഹിച്ചവരായിരുന്നു ഞങ്ങ. 

നിന്തിരുവടി മുഷ്ണനായ അവനെ സംഹരിച്ച് ആ ഞങ്ങളെ ദുഃഖ 

ത്തില് നിന്നു മോചിപ്പിച്ചു. 

ഗന്ധരവാ ഈചു$. 

08. വയംസംഗീതനിപുണാ ഗായന്തസ്നേ കഥാമൃതം 
ആനന്ദാമൃുതസന്ദോഹയുക്താഃ പൂര്ണാഃ സ്ഥിതാപുരാ 

൫0. പശ്ചാദ്ദൂരാത്മനാരാമ! രാവണേനാഭിറ ിദൂതാടഃ 

തമേവഗായമാനാശ്ച തദാരാധനതല്പരാഃ. 

സംഗീതനിപുണാട വയംംസംഗീതസമത്ഥന്മാരായ ഞങ്ങറം, തേക 
ഥാമൂതം ഗായന്തഭട അങ്ങയുടെ കഥാമൃതത്തെ ഗാനം ചെയ്യുന്നവരും, 

ആനന്ദാമൃുതസന്ദോഹയുക്താഃട തആനന്ദാമൃതപ്രവാഹത്തില് കിടക്കുന്ന 

വരും, പൂരണാടടപൂര്ണന്മാരുമായിട്ട്, പുരാസ്ഥിതാടകപണ്ടു വസിച്ച 
വരായിരുന്നു, പശ്ചാല് മുരാത്മനാ രാവണേനട അനന്തരം ദുഷ്ണചിത്ത 
നായ രാവണനാല്, അഭിവിദൃതാഃടഓട്ടിക്കപ്പെട്ടവരും, തം ഏവ ഗാ 
യമാനാഃടഅവനെത്തന്നെ കീത്തിക്കുന്നവരും, തദാരാധനതല്പ 
രാഭഭഅവനെ ആരാധിക്കുന്നതില് തല്പരന്മാരുമായിരുന്നു. 

ഗന്ധരവന്മാര് പറഞ്ഞു. 

സംഗീതവില്ലയില് നിപുണന്മാരായ ഞങ്ങറം പണ്ടു” നിന്തിരുച 
ടിയുടെ കഥാമൃതത്തെ ഗാനം ചെയ്യുന്നവരും, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 
ആ നന്ദാമൃതപ്രവാഹത്തില് മുങ്ങി സത്േപ്ലിയെ പ്രാപിച്ചുവരുമായിരു 
നു. അനന്തരം മുഷ്ണനായ രാവണന് ഞങ്ങളെ സ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന്: 
തള്ളിവിട്ടതിനാല് അവനെക്കുറിച്ചു തന്നെ കിത്തിക്കുന്നവരും അവ 
നെ ആരാധിക്കുന്നവരുമായിരിക്കേണ്ടിവന്നു. 

70. സ്ഥിതാസ്ത്വയഠ പരിത്രാതാ ഹതോയം ദുഷ്ടരാക്ഷസഭ 
ഏവംമഹോരഗാഃ സിദ്ധാഃ കിന്നരാമരുതസ്തഥാ. 

വം വ്സവോമുനയോഗാവോ ഗുഹ്ൃകാശ്ചപതതിണം 
സപ്പജാപതയകശ്ഷചവൈതേ തഥാ ചാപ്്ൂ൪ സാംഗണാ$, 



1994. അഭ്ധയഠത്മരാമായണം യുഭ്ധകാണ്ഡം. 

72. സര്വേരാമംസമാസാല്യ ദൃഷ്വാനേത്ര മഹോത്സവം 
സ്തൂത്വാപ്ൃഥക് പൃഥക് സര്വേ രാഘവേണാഭിവന്ദിതാഃ. 

49. യയുഃസ്വംസ്വംപദംസര്വേ ബ്രഹ്മരുദ്രാദയസ്തഥാ 
പ്രശംസന്തോമുദാരാമം ഗായന്തസ്തസ്യചേഷ്ടിതം. 

74. ധ്യായന്തസ്ത്വഭിഷേകാര്ദ്രം സീതാലക്ഷ്മണ സംയുതം 
സിംഹാസനസ്ഥംരാജേന്ദ്രം യയുഃ സര്വേഹ്ൃദിസ്ഥിതം. 

സ്ഥിതാഃ ടസ്ഥിതന്മാരായിരുന്നു, ത്വയാ പരിത്രാതാഃ_ അങ്ങയാല് രക്ഷി 
ക്കപ്പെട്ടവരായി, അയം ദുഷ്ടരാക്ഷസഃ ഹതഃ..ഈ മുഷ്ടരാക്ഷസന് ഹ 
നിക്കപ്പെട്ടു, ഏവംടഇപ്രകാരം, സപ്രജാപതയഃ_പ്രജാപതികളോട്ട 
ക്രടിയവര്, സര്വേ രാമം സമാസാദ്യ - സര്വന്മാരും രാമനെ പ്രാപി 

ചിട്ട, നേതൂമഹോത്ധവം ദുഷ്ട്വാടനേത്രങ്ങറക്കു മഹോത്സവമായിരി 

ക്കുന്നവനെ ദശിച്ചിട്ട്, പൃഥക് പൃഥക് സ്തൂത്വാട-വെധ്വേറെ സ്തൂതി 
ച്ചിട്ടു്*, രാഘവേണ അഭിവന്ദിതാട_-രാഘവനാല് അഭിവന്ദിക്കപ്പെട്ടവ 
രായിട്ടു', ബ്രഹ്മരുദ്രാദയഃ സര്വേംബ്രഹ്മരുദ്രാദികളായ സര്വന്മാരുംം 

സ്വം സ്വം പദം യയുദ- അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തെ യാനംചെയ്യു, 

മുദാ രാമം പ്രശംസന്തഃകമുത്തോടുടക്രടെ രാമനെ പ്രശംസിക്കുന്നവരും 

തസ്യ ചേഷ്ണിതം ഗായന്തടംഅവനെറ പ്രവൃത്തിയെ കീത്തിക്കുന്നവ 

രും, അഭിഷേകാര്ദ്രം അഭിഷേകത്താല് ആര്ദ്രനും, സീതാലക്ഷ്സണ 

സംയൃതംംസീതയോടും ലക്ഷ്മണനോടുടം ഖ്രടിയവനും, സിംഹാസന 

സ്ഥം ഹൃദിസ്ഥിതം രാജേന്ദ്രം- സിം ഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവനും ഹൃദ 

യത്തിലിരിക്കുന്നവനുമായ രാജത്രേഷുുനെ, ധ്യായന്തഭംധ്യയാനിക്കുന്നവ 

രുമായിട്ടു്*, സര്വേയയുടസര്വന്മാരും യാനം ചെയ്യു. 

അച്പകാരമിരുന്ന ഞങ്ങളെ നിന്തിരുവടി രക്ഷിച്ചു. ദുഷ്ണനായ 

ഈ രാക്ഷസന് അങ്ങയാല് ഹനിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്രകാരം മഹോരഗ 

്ങാം, സിദ്ധന്മാര് കിന്നരന്മാര, മരുദ്ദേവന്മാര്, വസുക്കം, മുനിമാര്, 

ഗോക്കം, ഗഹ്ൃകന്മാര്, പക്ഷികഠം, അപ്ലൃരസ്സുകളുടെ സംഘങ്ങഠം, 
[ടി 

പ്രജാപതികറം, എന്നിവരെല്ലാം രാമസന്നിധിയില് വന്നു് തേത്രാനന്മ 

(മൂ! മി? 6: ( മ കരമായ ആ ഭിവ്യവിഗ്രഹത്തെക്കണ്ടു, വെഖ്വേറെ സ്തൂതിക്കയും 

ക് സ്ഥാനങ്ങ? നാല് വന്ദിക്കപ്പെടടകയും ചെയ്യവരായിട്ട്” അവരവരുടെ തൂ 

ലക്ക പോടി. ബ്രഹ്മാവു, ശിവന് മുതലായ സരവരും രാമനെ സ 

ന്തോഷചപൂര്വം പ്രശംസിക്കുകയും രാമചേഷ്ടിതത്തെ കിത്തിക്കുകയും, 
റ ിംലാ നആഭിഷേക ത്താല് ആര്ദ്രഗാത്രനും സീതാലക്കുണസമേതനും സിംഹ 
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സനത്തിലിരിക്കുന്നവനുമായ രാമചന്ദ്രനെ ഹൃദയത്തില് ധ്യാനിച്ചും 

കൊണ്ടു അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളെ പ്രാപിച്ചു. 

75. ഖേവാദ്ദേഷുധ്വനല്സൃപ്രമുദിതഹൃദയൈ 

ദ്ദേവവൃന്ദൈഃസുവത്തിഃ ലാ 
വഷത്ഭിഃ പുഷ്ടവൃഷ്ടിം ദീവിമുനിനികരൈ 

രിഡ്്യമാനഃ സമന്താത് 

രാമഃ ശ്യാമഃ പ്രസന്നസ്തിതരു ചിരമുഖഭ 

സുൂയയകോടിപ്രകാശഃ 

് ിഹരിഭി സീതാ സെരമിത്രിവാതാത്മ ജമനിഹരിഭിട 

സേവ്യമാനോ വിഭാതി. 

ഖേടആകാശത്തില്, വാദ്ദേഷുടവാല്യങ്ങം, ധ്വനല്സു- ശബ്ദിച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം, പുഷ്യവൃഷ്ടിം--പുഷ്യവൃഷ്ണിയെ, വഷത്തിഭടവഷിക്കു 
ന്നവരും, പ്രമുദിതഹൃദയൈഃടപ്രമോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടുക്ര 
ടിയവരും, സ്തൂവത്ഭിഃടസ്തൃതിക്കന്നവരുമായ, ദേവവൃന്ദൈഃ_ദേവസമൂ 
ഹങ്ങളാലും, ദിവിമുനിനികരൈഃ- ആകാശത്തില് നില്ക്കുന്ന മുനിസ 
മൂഹങ്ങളാലും, ഈഡ്യമാനഃടസ്തൃതിക്കപ്പെടുന്നവനും, പ്രസന്നസ്തീത 
രുചിരമുഖഭടപ്രസാദിച്ചും സ്തിതത്താല് മനോഹരമായുമിരിക്കുന്ന മഖ 
ത്തോടുക്രടിയവനും, സുയ്യകോടിപ്രകാശഃടകോടി സൂയ്യയനെപ്പോലെ 
പ്രകാശത്തോടുക്രടിയവനും, സീതാ സെൌരമിത്രി വാതാത്മജ മുന്നിഹ 
രിഭിഃ സേവ്യയമാനഃം.സിതാ, ലക്ഷ്മണന്, ഹനുമാന്, മുനിമാര്, വാനര 
ന്മാര ഇവരാല് സേപിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ, ശ്യാമഃ രാമഃ വിഭാതിട 
ശ്യാമള നിറമുള്ള രാമന് പ്രകാശിക്കുന്നു. 

ദേവമുനിമാരാല് സ്തൃതിക്കപ്പെടുന്ന രാമനെറ നാലുഭാഗത്തും പൂ 
ഷ്വവഷം ചെയ്യു സ്തൂതിക്കുന്നവരും, സന്തൃഷ്ഷഹൃദയന്മാരുമായ ദേവന്മാർ 
ആകാശത്തില് വാദ്യഘോഷം .ചെയ്യകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴം, സീതാ, 
ലക്ഷ്കൂണന്, ഹനുമാന്, മുനിമാര് വാനരന്മാര് എന്നിലരാല് സേവിക്ക 
പ്പെടുന്നവനും, പ്രസന്നവും, മന്ദഹാസത്താല് മനോഹരവുമായ മുബ 
ത്തോടും, കോടിസുയ്യസദൃശപ്പകാശത്തോടുംക്രട്ിയ ശ്യാമളവര്ണനാ യ രാമന് വിളങ്ങുന്നു. 

ഇതി ശ്രീമദദധ്യാത്മരാമായണേ ഉ മാമഹേശ്വരസംവാദേ 
യുദ്ധകാണ്ഡേ പഞ്ചദശസഗ്ഗട 

ത്ഭം ഭൂയാത്. 

നാനിനത്തതത്തെ 



ഓം നമോഭഗവതേ' 

ശ്രിരാമചന്ദായ 
ഞ്ഞ ച്ച റും ത്ത ഴി 

ശ്രീമദദധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

പതിനാഠാം സര്ഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച. 

1. രാമേഭിഷിക്തേ രാജേന്ദ്ര സര്വലോകസുഖാവഹേ 

വസുധാസസ്ൃസമ്പന്നാ ഫലവന്തോ മഹീിരുഹാഃ 

സര്വലോകസുഖാവഹേ രാമേംസര്വലോകങ്ങറം൧൦ സുഖത്തെ ജ 

നിപ്പിക്കുന്ന രാമന്, രാജേന്ദ്രേ അഭിഷിക്തേരാജേന്ദ്രനായഭിഷേകം 

ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോം, വസുധാ-ഭൂമി, സസ്വസമ്പന്നാടസസ്്യാഭിവൃദ്ധിയു 

കൂുതും, മഹിരുഹാഃവൃക്ഷങ്ങഥം, ഫലവന്തഃംഫലവത്തുക്കളുമായി 

രുന്നു. 

ശ്രീമഹാദേവന് അരു0ംചെയ്യു. 

എല്ലാ ലോകങ്ങറംക്കും സൌഖ്യം നല്കുന്ന പരമാത്മാവായ ശ്രീ 

രാമചദ്രരനെ ഭൂലോകത്തില് രാജാധിരാജനായഭിഷേകം ചെയ്യ പ്പോറം 

ധമ്മം തെററാതെയുള്ള പരിപാലനം നിമിത്തം ഭൂമിയില് സസ്്യാഭിവ് 

ദധിയും വൃക്ഷലതാദികളില് ഫലപുഷ്ട്ാഭിവൃഭധിയുമുണ്ടായി. 

രാജ്യത്തില് ധനാദ്യഭിവ്ൃദ്ധി നിമിത്തം ജനക്ഷേമത്തിന്നും, അതി 

ല്ലായ്യനിമിത്തം, ദാരിദ്ര്യാദിദുഭഖങ്ങറംക്കും കാരണം രാജാവാകുന്നു. ൫ 

മിയുടെ അന്തഭാഗത്തിലിരിക്കുന്ന ധനത്തെ ഭൂമിദേവി പുറമെ പ്രകാ 

ശിപ്പിക്കേണമെങ്കില് രാജാവിന്െറ പരിപാലനം ധമ്മം തെററാത്ത 

തായിരിക്കേണം. ഗൃഹനായിക സന്തോഷത്തോടുക്രടെ ആഭരണാദി 

ക€ംകൊണ്ടലജൃ, തയായിട്ടു്, ഭത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണമെ 

ങ്കില്, ഭത്താവു” നീതിമാനും ഗുണവാനുമായിരിക്കുകതന്നെ വേണമെ 

നനു സാരം. ധമ്മത്തിന്നും ക്ഷേമത്തിന്നും തമ്മിലുള്ള ലേച്ചയെ സൂക്ഷ്മ 
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ബുദ്ധികൊണ്ടു കാണ്മാന് സമത്ഥന്മാരല്ലാത്ത രാജാക്കന്മാരുടെ പരിപാ 

ലനകാലത്തില് പ്രജകഠം പലവിധത്തില് ഭക്ലേശമനുഭവിക്കുകതന്നെ 

വേണ്ടിവരും. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിട്ടാണ് “്രഥാരാജാ ത 

ഥാപ്രജാദ? എന്ന പ്രമാണം സുപ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നത . 

ഇവിടെ ശ്രീവാല്വീകിയുടെ പദ്യങ്ങളില് കുറേക്കൂടെ സാരമടങ്ങി 

യതായിട്ടു കാണാം. 

“അഭിഷേകേ പ്രവൃത്തേതുതദാ രാമസ്യധിമതടഃ 

മഹീസസ്യവതീ ചൈവരസവന്തി ഫലാനിച 

ഗന്ധവന്തി.ച മാല്യാനി?? ധീമാനായ രാമനന്െറ അഭിഷേകം ക 
ഴിഞ്ഞ ഉടന്തന്നെ ഭൂമിയില് സസ്യസമൃദ്ധിയും വൃക്ഷങ്ങളില് ഫലസ 

മൃഭ്ധിയും ഫലങ്ങംക്ക്' രസപൃഷ്ണിയും പുഷുങ്ങക്ക്' വാസനാഭിവൃദ്ധി 

യുമുണ്ടായിയെന്നു പറയുന്നു. ഭത്താവിനെറ അന്തരംഗത്തെ അറിവാന് 
ശക്തയായ നായിക, നായകാഗമനത്ത ല്ത്തന്നെ സന്തൂഷ്ടയായി 

സാദരമുപചരിക്കുന്ന രീതിയെ സരസമായി പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

8. ഗന്ധഹിനാനിപുഷ്യാണി ഗന്ധവന്തിചകാശിരേ 
സഹസ്പശതമശ്വാനാം ധേന്തനാംചഗവാംതഥാ 

9 ദദൌശതവൃഷാന്പൂര്വം ദ്വിജേഭ്യോ രഫുനന്ദനഃ 
ത്രിംശല്കോടിം സുവര്ണസ്യ ബ്രാഹ്മണേഭ്യോ ദദൌപുനഃ 
വസ്താഭരണരത്നാനിബ്രാഹ്മണേദ്യോ മദാതഥാ. 

ഗന്ധഹീനാനി പുഷ്ടാണിട ഗന്ധമില്ലാത്ത പുഷ്യങ്ങം, ഗന്ധവന്തിപി 
ശേഷ ഗന്ധമുള്ള വയായിട്ട്', ചകാശിരേം.ശോഭിച്ച, പൂര്വം ശതവ്യ 
ഷാന് --ആല്പം ൬൨ കാളകളെയും, അശ്വാനാം സഹസ്രശതം.തആറാ 
യിരം കുതിരകളെയും, തഥാധേന്തനാം ഗവാംചട അപ്രകാരം ധേനുക്ക 
ളെയും ഗോക്കളെയും, രഘുനന്ദനഃകരാമന്, ദ്വിജേഭ്യഃ_ദവിജന്മാക്കാ 
യ്യ്കെപാണ്ടു , ദദൌ ദാനംചെയ്യു, പുനടസുവരണസ്വയ ത്രിംശല്കോടിം 
പിന്നെയും മുപ്പതുകോടി സുവര്ണവും, ബ്ബാഹ്മണേഭ്യഃദദൌകം ബ്രാഹ്മ 
ണക്ട ദാനംചെയ്തു. വസ്ത്രാഭരണരത്ാനി-വസ്ത്രാഭരണരത്ങ്ങളെയും, 
മുദാടസന്തോഷത്തോടുക്രടെ, ബാഹ്മണേഭ്യഭംബ്ബാഹ്മണക്കായ്യൊൊണ്ട്, 
തഥാദദൌട അപ്രകാരം ദാനംചെയ്യു. 

ടി 

] രാമനു രാജാവായ വരുന്നതിന്നുമമ്പേ ൫) ൨ ന ൮൧ | ന്ന 
[॥ ി യു ന്റ) തി ച ് പപാത രര ൨ ഷ്ങ്ങഥം ഇപ്പോഠം അതി സുരഭിലങ്ങളായിട്ട ശോഭിച്ചു. അഭിഷേകാ രംഭത്തില്ത്തന്നെ രാമചന്ദ്രന് തൂറായിരം കതിരകം, അത്രതന്നെ 
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ധേനുക്കറം, ഗോക്ക€ം, ൬൨ കാളകറം എന്നിവയെ ബ്രാഹ്മണക്മ ദാ 
നംചെയ്യിരിക്കുന്നു. പിന്നെയും മുപ്പതുകോടി സ്വര്ണവും, വ്സ്മ്രാഭര 
ണങ്ങളും സന്തോഷപൂവം നല്കി. ബ്രാഹ്മണക്ക ദാനംചെയയതിനെ 
കുറിച്ച് , ധേന്വാദികഠംക്കു പുറമെ “യാനാഭരണവസ്താണിശയ നാസ്യ 
സനാനിച ബ്രാഹ്മണേഭ്യോ ദദൌ ഹൃഷ്ലോ ഗ്രാമാംശ്ച ബഫുശോബ 
ഹുന്?” വാഹനങ്ങംം, ആഭരണങ്ങംം, വസ്തരങ്ങഥം, ശയനസാധന 
ങ്ങറം, ആസനങ്ങംം, ഗ്രാമങ്ങഠം എന്നിവയെ അതിസന്തുഷ്ടനായിട്ട് 
അധികംപേക്ക കൊടുത്തു എന്നുകൂടെ ശ്രീവാല്വീകിയത്തില് കാണുന്നു 
ണ്ട്. സര്വലോകക്ഷേമത്തിന്നായി സര്വദാ ഇരശ്വരാരാധനാദി 
സല്കര്മ്മങ്ങളില് പ്രവത്തിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ സര്വസുഖസൌക 
യ്യങ്ങറാക്കും ആവശ്യമുളള സാധനങ്ങം നല്കി അവരെ സന്തോഷി 
പ്പിക്കേണ്ടത് രാജകൃത്യത്തിലു൦ാപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നതിനെ സുചിപ്പിച്ചിരി 
ക്കുന്നു. 

4. സുയ്യകാന്തിസമപ്രഖ്യാം സര്വരത്നമയീം സ്രജം 
സുഗ്ഗീവായ ദദൌ പ്രീത്യാ രാഘവോ ഭക്തവത്സലഃ 

5, അംഗദായ ദദൌ ടില്യ്യേ അംഗദേ രഡുനന്ദനഃ 

സൂയ്യുകാന്തിസമപ്രഖ്യാം - സൂയ്യന്െറ കാന്തിക്കു സമാനയായ പ്രഭയോ 

ടുക്രടിയം, സര്വരത്തമയിം സ്രജം സര്വ രത്ഥങ്ങംകൊണ്ടുള്ള സ്രക്കി 

നെ( മാലയെ), ഭക്തവത്സലഃ രാഘവഭംഭക്തന്മാരില് വാത്സല്യയമുള്ള 

രാഘവന്, പ്രീത്യാം-പ്രിതിയോടുക്രടെ, സുഗ്രീവായ ദദൌട സുഗ്രീവ 

ന്നായ്യ്കേപാണ്ടു_. ദാനം൭ ലയ്യം ദിവ്യേ അംഗദെട ദിവ്യങ്ങളായ രണ്ടു 

തോഠംവളകമളെ, രഘുനന്ദനടടരാമന, അംഗദായ ദദൌട അംഗദന്നാ 

യ്യ്ലപൊണ്ടു് ദാനംലെയ്യു. 

സുയ്യന്നുതുല്യം പ്രകാശിക്കുന്നതും, എല്ലാവിധ രത്തങ്ങറംകൊണ്ടു 
ണ്ടാക്കിയതുമായ ഒരു മാലയെ സുഗ്രിവന്നും, ദിപ്യങ്ങളായ രണ്ടംഗദ 
ങ്ങളെ അംഗദന്നും ഭക്തന്മാരില് വാത്സല്യയമുള്ള ഭഗവാന് രാമചന്ദ്രന് 
പ്രീതിപൂര്വം കൊടുത്തു. 

ചന്ദ്രകോടി പ്രതീകാശം മണിരത്ാ വിഭൂഷിതം 

68. സിതായൈ പ്രദദൌഹാരം പ്രീത്യാ രഫുകലോത്തമഃ 

ചന്ദ്രകോടിപ്രതീകാശം കോടി ചന്ദ്രന്നു തുല്യവും, മണിരത്തവിഭൂഷി 

തംംമണിരത്തങ്ങളാല് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ, ഹാരംടഹാരത്തെ, 

രഘുകുലോത്തമഃടരഘുകലതശ്രേഷ്ഠന്, പ്രിത്യാംപ്രീതിയോടുക്രടെ, സീ 

തായൈട സീതക്കായ്യ്ൊണ്ട് , പ്രദദൌംപ്രദാനംചെയ്യു. 
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കോടിചന്ദ്രനെപ്പോലെ ആനന്മകരമായി പ്രകാശിക്കുന്നതും, മ 

ണിരത്തങ്ങംകൊണ്ടചങ്കരിച്ചതുമായ ഒരു മുത്തുമാലയെ പരമോദാര 
നായ രഘുപതി, സീതയുടെ കണ്ണത്തിലപ്പിച്ച. 

അവമുച്യയാത്മനഃ കണ്ണാദ്ധാരം ജനകനന്ദിനീ 

7. അവൈക്ഷത ഹരീ൯ സര്വാന് ഭത്താരം ലച മുഹുർമുഹുഃ 

ജനകനന്ദിനീടജനകനെറ പുത്രി, ആത്മനഃ കണ്ണാല്തനെറ കണ്ണ 

ത്തില്നിന്ന്', ഹാരം അവമുച്ച്യം-ഹാരത്തെ ഉരരിപ്പിടിച്ചിട്ട് , സര്വാന് 
ഹരീ൯ സര്വ വാനരന്മാരെയും, ഭത്താരം ചം ഭത്താവിനെയും, മുഹുഃ 
മഹുഃട വീണ്ടും വിണ്ടും, അവൈക്ഷതംഈക്ഷിച്ചു. 

അത്യുദാരനായ ജുനകമഹാരാജാവിനെറ പുത്രി, ആ മുത്തുമാല 

യെ തന്െറ കഴത്തില്നിന്തരി കയ്യയില്പ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു' സകല വാന 

രന്മാരെയും ശ്രീരാമനെയും പലപ്പാവശ്ൃം നോക്കി. വാനരന്മാരില് 

ഒരുവന്നു” ഹാരം കൊടുക്കേണമെന്നുള്ള തന്െറ അഭിപ്രായത്തെ ഭത്താ 

വിനെ കടാക്ഷത്താലറിയിച്ചുവെന്നു സാരം. 

രാമസ്താമാഹവൈദേഹീമിംഗിതജേഞാ വിലോകയന് 
൭. വൈദേഹി! യസ്ൃതുഷ്ഠാസി ദേഹി തസ്ലൈ വരാനനേ! 

ഇംഗിതജഞ്ഞഃഇംഗിതത്തെ ( അഭിപ്രായത്തെ) അറിയുന്ന, രാമഃകേരാ 
ര്യ 

മ൯,, താം വൈദേഹീംടആ വിദേഹരാജപുത്രിയെ, വിലോകയ൯. 
ര നോക്കുന്നവനായിട്ട്, വൈദേഹി!ടഹേ വിദേഹരാജപുത്രി!, യസ. 

യാതൊരുവടന്റ പേരില്, തൂഷ്ടാ അസി സന്തുഷ്ണയായിരിക്കുന്നുവോ, 
വരാനമ്പ്ടേഫേ സുന്ദരി!, തസ്യ ദേഹിടഅവന്നായ്യോണ്ടു് ദാനം 
ചെയ്യാലയം. 

നോക്കുന്നതിന്െറ അഭിപ്രായമറിഞ്ഞു” രാമന് ആ വിദേഹരാജ 
യ ഠ 4€% പുത്രിയെ കടാക്ഷിച്ചുംകൊണ്ടു് “ഹേ വൈദേഹി! വരാനനെ! ഭവതി 

ആരില് അധികം സത്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നവോ അവന്ന് ആ ഹാരത്തെ 
കൊടുത്തുകൊംക”” എന്നു പറഞ്ഞും, 

ശ്രീവാല്യീകി; _ 

“താനീംഗിതാനി ഗിതാനി സംപ്രേക്ഷ്യ ബദാഷേരാഘവഃ പ്രിയാം 
പ്രയച്ഛൃസുഭഗേഹാരം യസ്ൃതുഷ്ടാസി മൈഥിലി!” 

സീതയുടെ ആ അഭിപ്രായങ്ങളെ നുന്നായറിഞ്ഞ രാഘവന് 
; ി ലി സുഭഗേ! ഭവതിക്കാരില് അധികം സന്തോഷം തോന്തിയിരിക്കുനംം 

ഛേ 

വാ ം 
ംി ഹേ മൈഥിലി! അവന്നു ആ ഹാരം കൊടുത്തു കൊഠംക* ന്ന് 

യയോോടട' പറഞ്ഞു. എന്നു പ്രി 
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ഹന്തമതേ ദദൌഹാരം പശ്യതോരാഘവസ്യച 
9 തേനഹാരേണത്ുശുഭേമാരുതിര്ഗൌരവേണച. 

രാഘവസൃപശ്ൃതഃടരാഘവന് നോക്കിയിരിക്കേ, ഹാരം-ഹാരത്തെം 
ഹന്തമതെ-ഹത്തമാന്നായ്യൊണ്ട്, ദമൌദാനംചെയ്യു, മാരുതിഃചവാ 
യുപുത്ര൯, തേനഹാരേണം ആ ഹാരംകൊണ്ടും, ഗൌരവേണ ച-ഗൌ 
രവംകൊണ്ടും, ശുശുഭേ ശോഭിച്ച. 

ശ്രീരാമചന്ദ്രന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേ, സീത, ഹാരം ഹന്നമാന്ന 
കൊടു ത്തു. ആ ഹാരംകൊണ്ടും ഗൌരവംകൊണ്ടും. ഹനുമാന് ഏററ 
വും വിളങ്ങി. 

മറവള്ള വാനരന്മാക്കും രാക്ഷസന്മാക്ഒം ട്ടക്ഷന്മാക്കുമെല്ലാം ആഭ 

രണാദികളെ രാമചന്ദ്രന്൯തന്നെ നല്കി സന്തോഷിപ്പിച്ചതിനെ ശ്രീ 
വാല്പീകി വിവരിക്കുന്നു. 

“തതൊദ്വിവിദനിലാഭ്യാം മൈന്ദായപനസായച 

സര്വ കാമഗുണാ൯ദേയാന് പ്രദദെൌവസുധാധിപട 

സര്വവാനരവൃദ്ധേഭ്യോ യേചാന്വയേ വാനരേശ്വരാഃ 

സതേഭ്യഃപ്രദദൌരരാമോ ഭൂഷണാനിയഥാഹറതട 

ഏവംതേ പൂജിതാഭസര്ഃവ കാമൈ രതൈശ്ചപുഷ്ഠ,ലൈഃ 

ഉഷിത്വാവാനരാവാസം രാക്ഷസര്ക്ഷാസ്തഥൈവച 

പ്രസ്ഥിതംതുഹന്മന്തമുവാ വപരയഘ്മുനന്ദനദ 

ഹത്മംസ്തവം മയാനാതിസല്കൃതോഹരിപുംഗവ! 
തസ്താദ്വരംവൃണീഷ്വാദ്യയ മഹല്കമ്മകൃതംത്വയാ.?” 

ദവിവിദ൯, നീലന്, മൈന്ദന്ം, പനസന് ഇവക്കം, സര്വ വാന 

രവൃദ്ധന്മാക്കം, മററ വാനരാധീശന്മാക്കം, ആഭരണാദികളേയും രത്മ 

ങ്ങളേയും, സന്ൃണ്ണുമായി ശ്രീരാമചന്ദ്ര൯തന്നെ നല്കി സന്തോഷി 

പ്പിച്ച. അവരെല്ലാം പുഠപ്പെട്ട ക്രട്ടത്തിലുക്ള ഹനുമാനെ നോക്കി “ഹ 

നുമ൯! നിന്നെ ഞാന് വേണ്ടതുപോലെ അധികം സല്ക്കരിച്ചില്ല. മ 

ഹല്കര്മ്മം ചെയ്യിരിക്കുന്ന നീ അഭീഷ്ടവരം വരിച്ചുകൊഴംക" എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

രാമോപി മാരുതിം ദൃഷ്ട്വാ കൃതാം ജലിമുപസ്ഥിതം 

10. ഭക്ത്യ പരമയാതുഷ്ട ഇദം വചനമബ്രവീത് 

കൃതാംജലിം- അംജലിയോടുക്രടെ, പുല് മാരുതിം സമി പത്തു 

നില്ലൂന്ന വായുപുത്രനെ, ദൃഷ്വാടദശിച്ചിട്ടു, പരമയാ ഭകത്പാചപരഥമ 
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യായ ഭക്തികൊണ്ടും തുഷ്ട രാമഃ-സന്തോഷിച്ച രാമന്, ഇദംവച 

 നം-ഈ വാക്യത്തെ, അബ്രവീത് പറഞ്ഞു. 

അംജലി ബുന്ധിച്ച സമീപത്തു നില്ലന്ന ഹനുമാനെ നോക്കി 

പരമഭക്തികണ്ടു സന്തുഷ്ടനായ രാമനീപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 

ഹന്തമംസ്ഷേപ്രസന്നോസ്ത്ി വരംവരയകാംക്ഷിതം 

11. ദാസ്യാമിദേവൈരപിയല് മുര്ല്പഭം ഭവനത്രയേ. 

“ ഹതമ൯!ഹേ ഹനുമന്!, തേംനിനെഠ പേരില്, പ്രസന്ന അസ്ത്ിട 

ഞാന് പ്രസന്നനായിരിക്കുന്നു, കാം ക്ഷിതം വരംടകാംക്ഷിക്കുന്ന വര 

ത്തെ, വരയ വരിച്ചുകൊഠംക, ഭവനത്ൂയേട-ഭവനത്രയത്തില്, ദേ 

വൈടഃ അപിടഭദേവന്മാരാലും, യത് മുര്ല്ലഭംയാതൊന്നു ലഭിക്കപ്പെടു 

വാന് പ്രയാസമുള്ളതോ, തത് ദാസ്യാമിട അതിനെ ദാനംചെയ്യുന്നേന്. 

ഹേ ഹനുമന്! ഞാന് നിന്നെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ആഗ്രഹിക്കുന്ന വരം ചോദിച്ചുകൊഴംക. ദേവന്മാക്കക്രടെ, മുന്നുലോ 

കത്തിലും ലഭിപ്പാന് പ്രയാസമുക്ൂുതു' യാതൊന്നോ, അതിനെ ഞാന് 

നിണക്കു തരാം. 

ഹതമാനപിതംപ്രാഹ നത്വാരാമം പ്രഹൃഷ്ടധിഃ 

18, ത്വന്നാമസ്തുരതോരാമ! നതൃപൃതി മനോമമ 

അതസ്ത്വന്നാമസതതം സ്കൂര൯ സ്ഥാസ്യാമിഭൂതലേ 

യാവല്സ്ഥാസ്ൃതി! തേ നാമ ലോകേതാവല് കലേവരം 
19. മമത്തിഷ്യതുരാജേന്ദ്ര! വരോയം മേഭികാംക്ഷിത. 

പ്രഹൃഷ്ടധിടപ്രഹഷിച്ച മനസ്റ്റോടുക്ൂടിയ, ഹന്തുമാ൯ അപിംഹനുമാ 

നും രാമം നത്വാടരാമനെ നമിച്ചിട്ട്, തംപ്രാഹം-അവനോട്ട പറ 
ഞ്ഞു, രാമ!ഹേ രാമ! ത്വന്നാമംനിന്തിരുവടിയുടെ നാമത്തെ, സ്തൂരതഃ 
മമംസ്തരിക്കുന്ന എന്െറ, മനഃ ന തൃപൃതിടമനസ്സ്്' തൃപ്ലിപ്പെടുന്നില്ല. 
അതഃ. അതുകൊണ്ടു, സതതം-എപ്പോഴം, ത്വന്നാമ സ്മരന്ടനിന്തിരു 
വടിയുടെ നാമത്തെ സ്തൂരിക്കുന്നവനായിട്ട്, ഭൂതലേ ഭൂമിയില്, സ്ഥാ 
സ്യാമിട ഞാന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നേന്, ലോകേകലോകത്തില്, തേനാ 
മകനിന്തിരുവടിയുടെ നാമം, യാവല്സ്ഥാസ്ൃതിം ഏതുവരേ സ്ഥിതി 
ചെയ്യുമോ, താവല്-അതുവരേ, മമകലേവരം-എനെറ ശരിരം, തി 
ഷ്ലതുംസ്ഥിതിചെയ്യട്ടെ, രാജേ സഹേ രാജാധിരാജ! അയം വരഃ ഈ 
വരം, മേ അഭികാംക്ഷിത-എഏനിക്കേററവും ഇഷ്ടരമുകൂള താകുന്നു. 

അതിസന്തുഷ്ണനായ ഹനുമാനും രാമനോടു പറഞ്ഞു;__ഹേ ര2] 
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നിന്തിരുവടിയുടെ നാമത്തെ സ്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്െറ മനസ്സി 
ന്നു മതിയെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്” അങ്ങയുടെ നാമത്തെ എ 
പ്പൊഴും സ്തരിച്ചുകൊണ്ടു' ഭൂമിയില് ഞാനിരിപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ലോ 
കത്തില് നിന്തിരുവടിയുടെ നാമം ഏതുകാലംവരേ നിലനില്ലൂമോ ആ 
കാലംവരേ എന്െറ ദേഹവും നിലനില്ലേണം. ഹേ രാജാധിരാജ! 
ഈ വരമാണെനിക്കേററവും ഇഷ്ടമുള്ളത്. 

രാമസ്ലഥേതിതംപ്രാഹ മുകതസ്തിഷ്ഠ യഥാസുഖം 
14. കല്ലാന്തേ മമ സായൂജ്യം പ്രാപ്ലച്യസേ നാത്ര സംശയ 

തഥാ അങ്ങിനെയാകട്ടെ, മുക്തഭടമുക്തനായിട്ടു്, യഥാസുഖം തിഷ്ഠ 

സുഖമാകുംവണ്ണം സ്ഥിതി ചെയ്യാലും, കല്ലാന്തേ- കല്ലാവസാനത്തില്, 

മമ സായൂജ്യം--എനന്െറ സായൂജ്യത്തെ, പ്രാപ്ല ൮ുസേംനീ പ്രാപിക്കും, 

അത്ര ന സംശയ ഇതില് സംശയമില്ല, ഇതി രാമഃ തം പ്രാഹംഎ 
ന്ന് രാമന് അവനോട്ട് പറഞ്ഞു. 

അങ്ങിനെ സംഭവിക്കട്ടെ. ജീവന്മുക്തനായിട്ട്” സുഖമായി വസി 

ച്ചുകൊഴംക. കല്ലാവസാനത്തില് നീയെന്നോടു ചേരുകയും ചെയ്യും: 

ഇതില് സംശയമില്ല. എന്ന് രാമന് ഹനുമാനോട്ട്” പറഞ്ഞു. 

തമാഹജാനകിപ്പീതാ യത്രകുത്രാപി മാരുതേ! 

15. സ്ഥിതംത്വാ മനുയാസൃന്തി ഭോഗാഭ സര്വേമമാജ്ഞെയാ. 

പ്രീതാ ജാനകീ സന്തുഷ്ടയായ ജനകപുതി, തം ആഹടഅവനോടു' പ 

റഞ്ഞു, മാരുത്േവേടഹേ വായുസുനോ! യത്രകത്രാപിസ്ഥിതം ത്വാംടഏതു 

സ്ഥലത്തിലിരിക്കുന്നതായാലും നീന്നെം സര്വേ ഭോഗാഃംസര്വങ്ങ 

മായ ഭോഗങ്ങം, മമ ആണഞെയാംഎനെറ ആമ്ഞകൊണ്ടു , അനു 

യാസ്ധ്യന്തിട അനുയാനം ചെയ്യും, 

സന്തുഷ്ണയായ സീതാദേവി ഹനുമാനോട് പഠഞ്ഞു:._“ഹേ മാരു 

തേ! നീയേതുദിക്കിലിരിക്കുന്നതായാലും അവിടെ സര്വസുഖസാധന 

ങ്ങളും എനെറ ആജ്ഞാനുസരണം നിന്നെ ആശ്രയിച്ച വരും.? 

ഇത്യുക്തോമാരുതിസ്താഭ്യാമീശ്വരാഭ്ച്യാം പ്രഹൃഷ്ടധിഃ 

ആനന്ദാശ്ുപരിതാക്ഷോ ഭൂയോഭൂയഃ പ്രണമ്യതെ 

100. കൃദ്മാദ്ൃയയെൌരതപസ്തപ്തും ഹിമവന്തം മഹാമതി?. 

ഈശ്വരാഭ്യാം താഭ്യാം ഈശ്വരന്മാരായ ആ രണ്ടു പേരാല്, ഇത്രിഉ 

കതഃചഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട, മാരുതിട വായുപുത്രന്, ആനന്ദാശ്രുപ 

രീത്ാക്ഷൂഃചതആനന്മം നിമിത്തമുണ്ടായ അ ശൂവിനാല്. നറയപ്പെട്ട അ 
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ക്ഷികളോടട ക്രടിയവനായി, പ്രഹൃഷ്ടധീഃ- ഏററവും സന്തോഷിച്ച ബു 

ദ്ധിയോടുക്രടിയ വനായിട്ട്, തൌ അവര് രണ്ടുപേരെ, ഭൂഭൂയ കവി 

ണ്ടുംവീണ്ടും, പ്രണമ്യ പ്രണമിച്ചിട്ട്, തപടതപ് തുംടതപസ്സുചെയ്ത്കാനാ 

യ്യാണ്ടി, മഹാമതിഃമഹാബുഭധിമാന്ം, കൃ്യാത് ക്ലേശത്തോടുക്ര 

ടെ, ഹിമവന്തം യയൌംഹിമവാനെ യാനംചെയ്യു. 

ഈശ്വരനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ഇഈശ്വരിയായ ശ്രീസീതാദേവി 

യും പ്രസന്നന്മാരായിട്ടിപ്രകാരം പറഞ്ഞപ്പോം ഹനമാന്നുണ്ടായ 

പരമാനന്ദം നിമിത്തം നേതൃങ്ങളില് ജലം നിറഞ്ഞു. സീതാരാമചര 

ണാരവിന്ദങ്ങളില് പലവുരു നമസ്തരരിച്ചു. പിരിഞ്ഞുപോവാരുക്കൂ ക്ലേ 

ശംനിമിത്തം അതിപ്രയാസത്തോടുക്രടെ മഹാ ബുദ്ധിമാനായ ഹനു 

മാന് തപസ്സിന്നായിട്ടു് ഹിമവല്പവ്വതത്തിലേക്കു പോയി. 

ശ്രീമദ്രാമായണ മഹാമാലയിലെ ഒരു രത്നമായി ശോഭിക്കുന്ന 

ശ്രീ ഹനുമാനെറ നിഷ്ട്രാമഭക്തിയെ സ്റ്റുഷ്ടമാക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളെ 

താഴെ കാണിക്കാം. 

രാജ്യയോത്സവാഗതജനായ രഡമൂപ്രവിരഃ 

പ്രീത്യാത്വനേകമണിരതാ വിഭൂഷണാനി 

ദത്വാനിലാത്മജമവാപു, വിദേഹജായൈ 

മാലാംദദൌരഘുപതിഃ പരമാദരേണ്? 

അഭിഷേക മഹോത്സവത്തിന്നു വന്നിരുന്ന ജനത്തിന്നു ശ്രീരഘു 

പതി സന്തോഷപുധ്യം അനേകവിധത്തിലുള്ള രത്നാഭരണാദികമെ 

നല്കിയശേഷം ശ്രീഹനുമാന്െറ സമീപത്തെത്തിയപ്പോഠം പരമാ 

ദരപൃര്വം തന്െറ കണ്ണത്തില് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന രത്നമാലയെ ശ്രീ 
സീതാദേവിയുടെ കയ്യില് കൊടുത്തു. 

“തയാഹതൂമതേദത്താ സൈവമാലാഹ്വമൂലികാ 

ദശനൈദശകലീകൃത്യ തൃക്താതേനജലാശയെ..? 

ദേവി ഹനുമറന്ന് വിലമതിപ്പാന് കഴിയാത്തതായ ആ മാല 

കൊടുത്ത ഉടനെ ഓരോ രത്ഥത്തെ കടിച്ച പൊടിയാക്കി ജലാശയ 
ത്തിലേക്ക് ഹനുമാന് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 

ഹോഹേതിജല്ലിതംസര്വൈ സൂദാസസുരവാനരൈഃ 

സ്വജാതീയമരേകര്മ ത്വയാകൃതമരിംദമ[?? 

അപ്പോം അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ദേവന്മാര് വാനരന്മാര് മുതലാ 
യ സര്വരും, ഏടാ വീരനായ വിഡ്ഡി! നിന്െറ ജാതിസ്വ 
നീ സ്ുഷ്ടമാക്കിയെന്നു പഠഞ്ഞു പരിഹസിച്ചു. 

ഭാവത്തെ 



1904 അഭ്ധയാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

“രാമസ്തതോമാരുതിമത ദാര മാഹുയ ചാരാദഭിവത്തമാനം 
പപ്രച്ഛ കസ്താന്മഹതീ സുമാലാത്ൃൃക്താത്വയാബ്രുഹി 

വിദേഹജാര്പിതാ?? 
അത്ചൂദാരനും സമീപത്തു നില്ലന്നവനുമായ ശ്രീഹനുമാനെ ഭഗ 

വാന് സമീപ്പത്തു വരുത്തി ചോദിച്ചു “വൈദേഹി സമ്മാനിച്ച മ 
നോഹരമാലയെയുപേക്ഷിപ്പാനെന്തു കാരണം പറയുക.?? 

“ബ്രഹ്മേതിയല് ബ്രഹ്മവിദോവദന്തി 

ഹ്യാത്മേശ്വരശ്ചേതി വദന്തിസന്തഃ 

സിതാപതേത്വം തദസീതിബുദധ്യാ 
തൃക്താമയേയം സക ലാത്തിരൂപാ? 

ബ്ൃഹ്മഥഞാനികഠം ബ്രഹ്മമെന്ന്” പറയുന്ന വസ്ത്ര യാതൊന്നോ, 

ഭക്തന്മാരായ സജജനങ്ങറം ആത്മാവെന്നും ഈശ്വരനെന്നും ആരെ പ 

റയുന്നുവോ, ആ വസ്ത്ര, (സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപം) ഹേ സീതാപതേ! നി 

ന്തിരുവടിയാകുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പണ്ടായതുകൊണ്ടു', സകല മുഃഖങ്ങളു 

ടെ സ്വരൂപമായി വിളങ്ങുന്ന ഈ രഅഅമാലയെ ഞാനുപേക്ഷിച്ചുവെ 

നന് ഹനുമാന് പറഞ്ഞു. 

ഹത്തമ൯യദിമത്തസ്തവം വരംകിമപിനേച്ഛസി 
] ൧൭ തവേച്ഛ്രാംതറ്റിനിര്മുക്താം കരിഷ്യാമിചനിഷ്ണുലാം 

ഹേ ഹനുമന് നീയെന്നില് നിന്ന് യാതൊരു വരവും ഇച്കിക്കു 

ന്നില്ലെ്കില് സര്വവിഷയങ്ങളില്നിന്നും വേഠിട്ടിരിക്കുന്ന നിന്െറ ഇ 

ചയെ ഞാന് ഫലമില്ലാത്ത താക്കിത്തിക്കം. നീയെത്തെങ്കിലും ഒരു 

വരം എന്നില്നിന്നു വരിക്കുകതന്നെ വേണം എന്ന് ഭഗവാന് നിബ്ഖ 

ന്ധിച്ച. 

ഏശ്രീരാമത്രവണേദാസ്വയേ മമാസ്തരസ-ലാസ് പൃഹാ 

തസ്യാവിരോധിനീയാതു നിര്മൂലാം കുരുതാംപ്രഭോ!?? 

ശ്രീരാമകഥാശ്രവണത്തിലും, ശ്രീരാമദാസൃത്തിലും എനിക്കുള്ള 

ഇച്ഛ, സഫലയായ്ക്കുരുവാന് പ്രഭുവായ നിന്തിരുവടി അനുഗ്രഹിഭക്കണം. 

ഹേ പ്രഭോ! അതിന്നു വിരോധിയായിരിക്കുന്ന ഇച്ഛയെ മൂലത്തോടുക്ര 

ടെ നശിപ്പിക്കുകയും വേണം. 

“മുമസ്വാന്തേ സദൈവത്വം സീിതയാസഹതിഷ്ഠസി 

അദ്ദൈവസര്വേപശ്ൃത്തു സ്ഥിതം ത്വാം ജാനകീപതേ.?? 

എനെറ ഹൃദയത്തില് നിന്തിരുവടി സിതാദേവിയോടുക്ൂടെ എ 



പതിനാറാം സറ്റും 1995 

പ്പോഴുമിരിക്കുന്നു. ഹേ ജാനകീ പ്രാണനാഥ! എനെറ ഹൃദയത്തിലിരി 
ക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയെ ഇപ്പോഠംത്തന്നെ ഏല്ലാവരും കണ്ടുകൊക്ളട്ടെ. 

“വിദീയ്യപക്ഷഃ സ്ഥലമഞ്ജനീസത 

പ്രദശയാമാസചരാമമദ്വയം 

ഹൃദംബുജേ സംസ്ഥിതമബ് ജലോചനം 

മഹീസതാരാധിത പാദപങ്കജം.” 

എന്നു പറഞ്ഞ ഹനുമാന് തനെറ മാറിടം പെട്ടെന്നു കൈനഖം 

കൊണ്ടു” പിളന് ഹൃദയാരവിന്ദത്തില് വസിക്കുന്നവനും, സീതാദേ 

വിയാല് സേവിക്കപ്പെടുന്നപാദാരവിന്ദത്തോടുക്രടിയവനും, അദ്വ 

യാനന്മസ്വരൂപനും, ഭക്താനുഗ്രഹാത്ഥം പുണ്ഡരീകാക്ഷ നുമായിരിക്കു 

ന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ എല്ലാപേക്കും കാട്ടിക്കൊടുത്തു. 

മോരുതേവൈഭവംദൂഷ്്വാ സര്വേസന്തോഷമാഗതാഃ 

രാമേണാലിംഗിതഃ ശ്രീമാന് ഹന്തമാനഞ്ജനീസുതഃ.? 

ഹനുമാന്െറ ഭക്തിമാഹാത്മൃത്തെക്കണ്ടറിഞ്ഞെ സര്വരും അതീ 
വ സന്തോഷിച്ചു. അംജനിപൃത്രനും ശ്രീമാനുമായ ഹനുമാനെ ശ്രീരാമ 

ചന്ദ്രന് ആലിംഗനം ചെയ്യു. 

“ജയശബ്ലദോമഹാനാസീല് തദാരാഘവമണ്ഡപേ 

സീതാപ്രമുദിതാതസ്ലൈ വരാനഭയദാന്ദദെയ.?” 

അപ്പോം ശ്രീരാഘവ മണ്ഡപത്തില് ജയശബ്ദം മുഴങ്ങി. സന്തു 
ഷ്യായ സീതാദേവി ഹനുമാന്ന് സര്വഭയനിവത്തകങ്ങളായ വര 

ങ്ങറം കൊടുത്തു. 

ാമലീലാമൃതംചൈതല് പരമാനന്ദദായകം 

ശ്രോതൃണാം ചാഥഗൃണതാം പാപസംഘവിഘാതകം. 

പരമാനന്ദപ്രദമായ ഈ രാമലീലാമൃതത്തെ കേറഠംക്കുന്നവരുടെ 
യും ഉച്ചരിക്കുന്നവരുടെയും വിഷയവാസനാരൂപമായ പാപങ്ങളെ 
ല്ലാം നശിക്കും. ഭക്തനന്െറയും നിഷ്ട്രാമഭകതിയുടെയും മാഹാത്മ്യത്തെ 
ലീചയാ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് പ്രദരിപ്പിച്ച. 

ശ്രീരാമചന്ദ്രന് ഹനുമാന്നു കൊടുത്ത വരത്തെകറി ച” ശ്രീവാ 
ലികി:__ ല് 

“ഏവംതസ്യ വചഃ ശ്രുത്വാ രാമോവചനമബ്ബവീത' 

ഏവംഭവതു ഭദ്രംതേ യാവതഭൂമിരധരിഷ്യൃയതി 

പര്൪വതാശ്ചസമുദ്രാശ്ച താവദായുരവാപ് നഹി 
ബലവാന് നീിരുജകശെത്ചെവ തരുണോനളരാന്വിതഃ.?? 



1 690 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

ഇപ്രകാരം ഹനുമാനെറ വാക്കുകേട്ട് രാമചന്ദ്രന് പറഞ്ഞു. “ആ, 
ഗ്രഹം സഫലമാകട്ടെ. നിണക്കു മംഗളം. ഭൂമിയും പര്വതങ്ങളും സ 
മുദ്രങ്ങളും നില നില്ലയന്നേടത്തോളം കാലം നീ ജീവിച്ചിരിക്കും. ബല 
വാനും അരോഗദ്ഡഗാത്രനം യുവാവുമായിരിക്കും. നിന്നെ ജര ബാധി 

ക്കുകയില്ല.?? 

സീത കൊടുത്ത വരത്തെകുറിച്ച്' ശ്രീവാല്ലീകി:__ 

മൈഥില്യപിതദാചൈന മുവാചവരമുത്തമം 

ഉപസ്ഥാസ്യന്തിഭോഗാസ്ത്വാം സ്വയമേവേഹമാരുതേ! 

ദേവദാനവഗസ്ധവ്വാ സ്സഥൈവാപ്ല്ുരസാംഗണാഭ 

യത്രതിഷ്ഠസിതതൂരത്വാം സേവിഷ്യന്തേ യഥാമരം 
ഫലാന്മൃതകല്ലാനി തോയാനി വിമലാനിച 

ഉ ല്പല്സ്ൃയന്തി യഥാകാമം സ്കരണേന തവാനഘ!?? 

അപ്പോം സീതാദേവിയും ഹനുമാന്നു' ഉത്തമവരം കൊടുത്തു. 

ഹേ മാരുതേ! ജഹലോകഭോഗങ്ങം സ്വയമേവ നിന്നെ വരിക്കും. 

ദേവന്മാർ ദാനവന്മാര് ഗസന്ധഖ്ൃവന്മാ൪ അഡ്ലൃരസ്സുകഠം നിയിരിക്കുന്ന ദി 

ക്കില്വന്നു” ദേവേന്ദ്രനെയെന്നപോലെ നീന്നെ സേവിക്കും. നിന്െറ 

സ്തൂരണമാത്ൂത്താല് ഫലങ്ങറം അമൃതസമാനങ്ങളും ജലങ്ങറം നിര്മല 

ങ്ങളുമായ് ഭവിക്കും. നീയാഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും. 

തതോഗുഹംസമാസാലദ്ല രാമഃ പ്രാംജലിമബ്രവീത് 

17. സഖേഗച്ചപുരംരമ്യം തൃഗവേരമനുത്തമം 

തതഃ. അനന്തരം, രാമഃടരാമന്, പ്രാംജലിംഗുഹം-അംജലിചെയ്യൂ നി 

ലുംന്ന ഗുഹനെ, സമാസാല്ംപ്രാപിച്ചിട്ട് അബ്രവീത് ടപറഞ്ഞു. സ 

ഖേടഹേ സ്നേഹിത! അനുത്തമം അത്യന്തം ഉത്തമവും, രമ്യംഭമനോ 

ഹരവുമായ, ശൃംഗവേരംപുരം ടതൃംഗവേരപുരത്തെ, ഗച്ഛ -ഗമിച്ചാലും 

ഹനുമാനെ അനുഗ്രഹിച്ചതില്പ്പിന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്, കൈക്ര 

പ്പിത്തൊഴുതു നില്ല്ന്ന ഗുഹനെറ സമീപത്തുചെന്നു പറഞ്ഞു “ഹേ 

സഖേ! അതിശ്രേഷ്ഠവും മനോഹരവുമായ തൃംഗവേരമെന്ന പൂരത്തി 

ലേക്കു പോയികൊംക.”” [ 

മാമേവചിന്തയന്നിത്യം ഉംക്ഷവഭോഗാന് നിജാര്ജിതാന് 

19. അന്തേമമൈവസാരൂഡ്യയം പ്രാപ്ല്സേത്വം ന സംശയഃ. 

നിത്വചം മാം ഏവം എപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ, ചിന്തയന്൭ ചിന്തിക്കു 

ന്നവനായിട്ട, നിജാര്ജിതാ൯ന്ട നിന്നാല് സമ്പാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, 
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ഭോഗാന്൯..ഭോഗങ്ങളെ, ഭംക്ഷ്വം.ഭജിച്ചുകൊറംക, അന്തേടഅവസാന 

ത്തില്, മമസാരൂപ്യം ഏവം എന്െറ സാരൂപ്യത്തെത്തന്നെ, ത്വം പ്രാ 

പി ുസേംനീ പ്രാപിക്കും, ന സംശയ സംശയമില്ല. 

നിന്െറ ജന്മാന്തരകമ്മഫലമായി വന്നു ചന്നിരിക്കുന്ന ഭോഗങ്ങ 

മെ_.പ്രാരബ്ലകമ്മാനുസരണം വന്നുചേരുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങകെ _അനുഭ 

വിച്ചുകൊംക. ദേഹാവസാനത്തില് എനെറ സാരൂപ്യമുക്തി നിണ 

ക്കു ലഭിക്കും സംശയമില്ല. 

ഇത്ചക്ത്വപ്രേദദൌതസ്യൈ ദിവ്യ്യാസ്യാഭരണാനിച 

രാജ്യം ച വിപൂലംഭത്വാ വിജ്ഞാനംച ദദൌവിളഃ. 

19. രാമേണാലിംഗിതോഹൃഷ്ടോ യയെരസ്വഭവനംഗുഹ. 

ഇതി ഉക്ത്വാട ഇപ്രകാരം പറരത്തിട്ട് , തസ്ലൈട അവന്നായ്യ്ലൊണ്ട്, 

ദിവ്യാനി ആഭരണാനിട ദിവ്യങ്ങളായ ആഭരണങ്ങളെ, പ്രദദൌകപ്പ 

ദാനം ചെയ്യം വിഭൂഃംഈശ്വരന്, വിപുലം രാജ്യംച ഭത്വാട വിസ്താര 

മായ രാജ്യത്തെയും ദാനം ചെയ്യിട്ടു്, വിങ്ഞാനം ല ദദൌട വിശേഷ 
ജ്ഞാനത്തെയും ദാനം ചെയ്തു, രാമേണകരാമനാല്, ആലിംഗിതഭം 

്ി 

ആലിംഗനം ചെയ്യപ്പെട്ട, ഗു ഹഃ ഗുഹന്, ഹൃഷ്കഃ-സന്തോഷിച്ചുവനാ 

യിട്ട്, സ്വഭവനംംതനന്െറ ഭവനത്തെ, യയൌംയാനം ലെയ്യു. 

ഈവിധം പറത്ചെതില്പ്പിന്നെ ഭഗവാന് ഗുഹന്നു* ദിവ്യാഭരണ 
ളെയും ഭരിപ്പാ൯ വിസ്താരമേറിയ ഭൂമിഭാഗത്തെയും കൊടുത്തു, ആ 

ത്മണഞഞാനമുണ്ടാവാ൯ അനുഗ്ര ഹിച്ചാലിംഗനം ചെയ്തു. രാമാശ്രേഷലാ 
ഭ ത്താല് അതിസന്തുഷ്ണനായ ഗുഹന് സ്വസ്ഥാനത്തെക്കു യി 

യേചാന്വേവാനരാഃ ത്രേഷ്ഠാ അയോദ്ധ്യാം സമുപാഗതാഃ 
(0. അമൂല്യാഭരണൈര്വസ്യ്കൈഃ പൂജയാമാസരാഘവഭ 

അയോധ്യാം ടഅയോധ്യയെ, സമുപാഗതാഭ.സംപ്രാപിച്ച, അന്വേ 
ശ്രേഷ്യാട വാനരാഭ യേടഅസ്പയന്മാരായ ്രേഷ്യവാനരന്മാര് യാതൊരു 
റ് ത്തരോ, താ൯ംഅവരെ, രാഘവഭടരാഘവന്൯, അമൂല്യാഭരണൈടഭ 

കി വസ്യ്ലൈഃ-അമൂ ല്യങ്ങളായ ആഭരണങ്ങറം കൊണ്ടും വസ്തങ്ങഠംകൊണ്ടും പുജയാമാസടപൂജിച്ച. ക് പു 
അഭിഷേകമഹോത്സവത്തിന്നായി അയോധ്യയില് വന്നിരിക്കുന്ന 

മറെറല്ലാ തശ്രേഷ്ലന്മാരായ വാനരന്മാരെയും, വിലമതിപ്പാന് കഴിയാത്ത - വസ്തരാഭരണങ്ങറംകൊണ്ടു ശ്രീരാഘവന് സ; ല്കരിച്ച. 
' സുഗ്രിവപ്രമുഖാഃ സര്വ: വാനരാഭസേപിടിഷണാ 

21... വൃഥാഹംപ്ഖിതാസ്തേന മാമേണ പുരമാത്ധന൮. 
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പ്രഹൃഷ്ടമനസഃ സര്വേ ജഗ്മുരേവ യഥാഗതം 

22. സുഗ്രിവപ്രമുഖാട സര്വേ കിഷ്ഠിന്ധാം പ്രയയുര്മദാ 
രൂ സുഗ്രിവപ്രമുഖാഃം സുഗ്രീവന് മുതലായ, സര്വേ  വാനരാഭ_സര്വ 

വ 4 ി ാനരന്മാരും, സവിഭീഷണാദം വിഭീഷണനോട്ട ക്രടിയവരായിട്ടു്, പ 
രമ | [; ത്ത 

ര് ന തേനരാമേണക പരമാത്മാവായ ആ രാമനാല്, യഥാഹം 

ജിതാഭഭയോ ല് വൂ ഉ ോശ്യതാന്നത്ണോം പുജിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട്, പ്രഹൃഷ്ടമന 

സഭടവ്രഹഷിച്ച മനസ്സ്സോടുക്രടിയവരായിട്ടു്, സര്വേ യഥാഗതം ജ 
൭ ഗ'മുഃ സര്വരും വന്നതുപോലെ പോയ, സുഗ്രീവപ്രമുഖാട സര്വേ. 

സഗ്രീവന് മുതലായ സര്വരും, മുദാടസന്തോഷത്തോടുക്രടെ, കിഷ്ഠി 

സ്ധാം പ്രയയുഃ - കിഷ്ഠിന്ധയെ പ്രയാണം ചെയ്യൂ. 

സുഗ്ഗീവാടികളായ സകല വാനരന്മാരെയും, വിഭിഷണനെയും 

യോഗ്യതാനുസരണം പരമാത്മാവായ ആ രാമ൯ സല്കരിച്ച. അവ 
[ന] 

രെല്ലാം വളരെ സന്തോഷിച്ചു. വന്നവഴിക്കു പോകയും ചെയ്തു. സുഗ്രി 

വാദിവാനരന്മാരെല്ലാം സന്തോഷപൂര്വം കിഷ്ഠരിന്ധയില് പ്രവേശിച്ചു 

വിഭീഷണസ്തരസംപ്രാപ്ൃയ രാജ്യം നിഹതകണ്ടകം 

ഉ8. രാമേണപൂജിതഃ പ്രീത്യാ യയെൌചങ്കാമനിന്ദിതഭ. 

പിഭീഷണഃ ത വിഭീഷണനാകട്ടെ, നിഹതകണ്ടകംടനിഹനിക്കപ്പെട്ട 

ശത്രക്കളോടുക്രടിയ, രാജ്യം സംപ്രാപ്യടരാജ്യത്തെ സംപ്രാപിച്ചിട്ട് 

രാമേണ പൂജിതഃ രാമനാല് പുജിക്കപ്പെട്ടവനും, അനിന്ദിതഃം മാനി 

ക്കപ്പെടുന്നവനുമായിട്ടു, പ്രീ.പ്യാടപ്രീതിയോടുക്രടെ, ലങ്കാംയയൌടല 

കരയെ യാനം റ് 

രാമനാല് സല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവനും സജ്ജനങ്ങളാല് മാനിക്കപ്പെ 

ടന്നവനുമായ വിഭീഷണനാകട്ടെ, ശത്രുക്ക ളാരുമില്ലാത്തതായ രാജ്യലാം 

ഭത്തോടുക്രടെ സന്തോഷപൂര്വം യ പ്രവേശിച്ചു. 

രാഘവോരാജ്യമഖിലം ശശാസാഖിലവത്സലഭ 

അനിച്ചന്നപിരാമേണ യെരവരാങ്ലേഭിഷേചിത 

84. ലക്ഷ്മൂണഃ പരയാഭക്ത്ചാ രാമസേവാപരോഭവത് 

അദിലവത്സലഃ രാഘവ അഖിലന്മാരിലും വാത്സല്യത്തോടു കൂടിയ 

രാഘവന്, അഖിലം രാജ്യം ടസമസ്തമായ രാജ്യത്തെ ശശറസംശാസി 

ചു അനിച്ഛു,ന് അപി ഇച്ഛിക്കാത്തവനാണെങ്കിലും, രാമേണകംരാമ 

യെരവരാഭ്യ-യുവരാജസ്ഥാനരില്, അഭിഷേചിതഃ ലക്ഷ്മ 

ഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ലക്യൂണന, പരയാ ഭകഷ്യാകപരയായ, 
നാല്, 

ണക 
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ഭക്തിയോട്ുശ്രുടെ, രാമസേവാപരഃ അഭവത് _രാമസേവയില് തല്പ 

ഠ യ് ഭവി ച. രനായ ഭവിച്ചു 

എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന രാമന് സമമസ്ത്രരാജ്യത്തെയും പരി 

പാലിച്ച. ഇച്ഛിക്കാതേയിരിക്കേ രാമനാല് യൃയവരാജസ്ഥാനത്തില് അ 

ഭിഷേകം ലെയ്യപ്പെട്ട ലക്ഷ്ൂണന രാമസേവയില്ത്തന്നെ താല്പയ്യമു 

മുളവനായ് ഭവിച്ചു. 

യുവരാജാവായിട്ട്' ലക്ഷ്മണനെ രാമന് അഭിഷേകം ചെയ്യുവെന്ന 

തു്" ശ്രീപാല്പികിയുടെ അഭിപ്രായത്തിന്ന് വിരോധമാണ്. 

“ആതിഷ്ട ധമ്മജഞമയാസഹേമാം 

ഗാം പൂര്വരാജാധൃഷിതാംബലേന 

തുല്്യംയഥാ ത്വം പിതൃഭിഃ പുരസ്താല് 

തൈയ്യ്യൌവരാജ്യ്യേ ധുരമുദ്വഹസ്വ 

സര്വാത്മനാപയ്യുനുനിയമാനോ 

യദാനസൌമിത്രിരുപൈതിയോഗം 

നിയുജ്യമാനോഭവി യൌവരാജ്യ്യേ 

തതോഭ്ുഷിഞ്ചല് ഭരതംമഹാത്മാ.?? 

ഹേ ലക്ഷ്മണ! ധമ്മമറിയുന്ന നി എന്നോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയില് 
നുവരാജസ്ഥാനത്തെ അധിവസിച്ചുകൊറംക. പൂര്വരാജാക്കന്മാർ ബ 
ലത്താല് അധിവസിച്ചു രാജ്യമാണിത്. നീയ്യയും പൂര്വന്മാരെപ്പോലെ 
ബലവാനാകുന്നു. യുവരാജസ്ഥാനത്തെ സ്വീകരിക്കുക. സര്വ പ്രകാര 
ത്തിലും ലക്ഷ്മൂണനെക്കൊണ്ട്് സ്വീകരിപ്പിക്കുവാന് പരിത്രമിച്ച. ജ്ജ 
ഷ്യനായ ഞാനരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് നീ യുവരാജസ്ഥാനത്തെ നിഷേധി 
ക്കേണ്ട. നീതന്നെ ആ സ്ഥാനത്തെ സ്വീകരിക്കേണം എന്ന് ഭരതനും 
നിര്ബന്ധിച്ച. ഒരുവിധത്തിലും ലക്ഷ്ൂണ൯ സ്വീകരിക്കാഞ്ഞതുകൊ 
ണ്ടു ഭരതനെ യുവരാജാവായിട്ടു' മഹാ.മാവായ രാമന് നിശ്ചയി ച്ച? 
എന്നാണ് വാല്ലീകി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വനവാസത്തില് ഒരുമിച്ച 
പോയതുകൊണ്ടു' ലക്ഷ്ൂണനെ യുവരാജസ്ഥാനത്തില് നിയമിച്ചുവെന്ന 

ച സംഗതി രാമനന്െറ മാഹാത്മ്ൃത്തിന്നു ഹാനി വരുത്തും. ഭരണനിപുണ 
ര്യ നായ ഭരതനെറ ധ൪മ്ൃമായ സ്ഥാനത്തെ ലക്ഷ്മണന് സ്വീകരിച്ചാല് 

ജപി ു ് അതു ലക്ഷ്ൂണനെറ ഗുണത്തിലും ഒരു കളത്ര മായ്ക്കുരും. അതുകൊണ്ട് 
അദ്ധ്യാത്മ ന അഭ്ധ്യാത്മരാമായണത്തില് കാണുന്ന ആ ഭാഗതയിന്ന് ക. പ്പെടും മ 

 [ 

റെറാരു വിധത്തില് അത്ഥം സാധിക്കേണം. 
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മഹാത്മാവായ രാമചന്ദ്ര൯ ലക്ഷ്ൂണനന്െറ ധമ്മശുരദ്ധയേയും 
ഭരതനന്െറ ജ്ജേഷ്ടഭക്തിയേയും പെരരന്മാരെ ധരിപ്പിക്കുവാന് വേണടി 

യുവ ധാജപട്ടം ലക്ഷ്തൂണന്നു നന് കുവാന് നിശ്ചയിച്ചു. . ലക്ഷൂണന് സ്വീ 

കരിച്ചില്ല. ഭരതനും ലക്ഷ്റണനെ നിരബന്ധിച്ച. രാജ്യത്തില് മോഹമി 
ല്ലെന്നും, ധമ്മപ്രകാരം ഭരതനാണതിന്നവകാശിയെന്നും ലക്ഷ്മണന് സി 

ഭ്ാന്തിക്കുകയാല് ഭരതനെ ത്തന്നെ യുവരാജാവായി നിശ്ചയിച്ചു. ലക്ഷ്മ 

ണന് രാമസേവാതല് പരനായ്ക്കു ന്നെയിരുന്നു, എന്ന് അധ്യാത്മരാമായ 

ണത്തിലെ ആ പട്യങ്ങംക്കത്ഥം കല്ലിക്കേണം. ഈ അത്വഥം സിദ്ധി 

പ്യാന കുറെ ക്ലേശമുണ്ടെ്കിലും, ലക്ഷൂുണനെറയും ഭരതനെറയും ശ്രിരാ 

മ ചന്ദ്രനെറയും ഗുണത്തിന്നു കളങ്കം വരുത്തുന്നതായ യഥാശ്രതാത്ഥ 

ത്തെ ധരിക്കാതെ കഴിപ്പാന് ഇങ്ങിനെതന്നെ അത്ഥകല്ലന വേണ്ടതാ 

യിരിക്കുന്നു. 

രാമസ്തുപരമാത്മാപി കമ്മാധ്യക്ഷോപി നിമ്മലഃ 

85. കത്തൃത്വാദിവിഹീനോപി നിര്വികാരോപി സര്വദാ 

സ്വാനന്ദേനാപിതുഷ്ടഃ സന്൯ലോകാനാമുപദേശകൃത 

അശ്വമേധാദിയ ജൈതെശ്ച സര്വൈരര്വ്പൂലദക്ഷിണൈഃ 

൭൫. അയജല്പരമാനന്ദോ മാനുഷംവപുരാശ്രിതഃ 

രാമഃ തുചരാമനാകട്ടെ, പരമാത്മാ അപിട പരമാത്മാവും, കരമാഡ്മു 

ക്ഷഃ ജന്ന തായു നിര്മലഃ_രാഗാദിദോഷരഹിത 

നും കത്തൃത്വാദിവിഹീനഃ-കത്തൃത്വം മുതലായവയോടു ക്രൂടാത്തവ 

നും, സര്വദാ നിര്വികാരഃ അപിം.എപ്പോഴുചം വികാരമില്ലാത്തവനും, 

സ്വാനന്ദേന-ആത്മാനന്ദത്താല്, തുഷ്ണട അപിസ൯കസന്തോഷ ച്ചവ 

നുമാണെമമിലും, മാനുഷം വപുട ആശ്രിതഃ- മനുഷ്യശരീരത്തെ ആശ്ര 

യിച്ചവനും, ലോകാനാംടലോകങ്ങംക്ക്, ഉപദേശകൃത :_൭പദേശി 

ക്കുന്നവനുമായിട്ടു, വിപുലദ ദക്ഷിണൈഃ-വിപുലയായ ദക്ഷിണയോട 

ക്രടിയ, സർവൈഃ അശ്വമേധാദിയമൈഞഃടസര്വങ്ങളായ അശ്വമേ 

ധാദിയജങ്ഞങ്ങംകൊണ്ട്', പരമാനന്ദഃ-പരമാനന്മദസ്വരൂപ൯, അയ 

ജത് യിച്ചു. 

പരമാനന്ദസ്വരൂപനും, പരമാത്മാവും, സര്വകമ്മങ്ങകുടെ സാ 

ക്ഷിയും, കാമാദിവൃത്തികളാകുന്ന ചളി ൨ പുറഠാതിരിക്കുന്നവനും, കത്താ 

ചു”, ഭോക്താവു് എന്ന ഭാവത്തെ അതിക്ര മിച്ചിരിക്കുന്നവനും, എല്ലാ 

യ്യ്ോഴചം നിര്വികാരനും, ആത്മാനന്ദത്താല്  സന്തൂഷ്നുമാണെന്നിരി 
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കടിലും, മനുഷ്യശരീരത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന രാമനാകട്ടെ ലോകത്തില 

മ വക്ക രാജധമ്മത്തെ അനുഷ്ലാനപൂര്വം ഉപദേശിപ്പാന് വേണ്ടീട്ട് , 

അധികം ദക്ഷിണകഠം കൊടുത്തു നടത്തേണ്ടവയും നടത്തിക്കേണ്ടവ 

യുമായ തശവമേധാദിസര്വയാഗങ്ങംകൊണ്ട് സര് വേശ്വരനെ ആ 

രാധിച്ചു. യാഗംകൊണ്ടു സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ലെന്നിരിക്കിലും 

തനിക്കാരാധ്യനായ ഈശ്വരന് അന്ധനായി ടിള്ലെന്നിരിക്കിലും ലോക 

ത്തിലുണ്ടാകുന്ന രാജാക്കന്മാർ നടകക്കേന്ടതായ രീതിയെ പ്രകാശിപ്പി 

ക്കവാനീവിധം യാഗം നടത്തിയെന്നു സാരം. 

നപയ്യദേവന്വിധവാനച പല്യാലകൃതംഭയം 

ഉ. നവ്യാധിജം ഭയം ചാസീദ്രാമേരാജ്യം പ്രശാസതി 

രാമേകരാമന്, രാജ്യം പ്രശാസതിടരാജ്യത്തെ പ്രകഷേണ ശാസിക്കുന്ന 

കാലത്തില്, വിധവാഴംവിധവകംം, നപയ്യുദേവന്ം പരിദേവനം 

ചെയ്യില്ല, വ്യാലകൃതം ഭയം-സര്പം നിമിത്തമുള്ള ഭയം, നതആആ 

സീത ഉണ്ടായില്ല, വ്യാധിജം ഭയം വം വ്യാധിയില് നിന്നുമുളള ഭയവും, 

ന ആസീത് ഉണ്ടായില്ല. 

രാമന് രാജ്യപരിപാലനം ചെയ്യുന്ന കാലത്തില് ഭത്മേമരണം നി 

മിത്തം പരിതപിക്കാനിടവന്ന വിധവകളുണ്ടായില്ല. സര് പാദികളില് 

നിന്നും, വ്യ്യാധി മുതലായതില്നിന്നും ജനങ്ങംക്ക്' ഭയമുണ്ടായില്ല. അ 
2 

കാലവൈധവ്യമോ, അകാലമധരണമോ, അപഭകൃത്യൂബാധയോ ഉണ്ടായി 

ല്ലെന്നു സാരം. 

ലോകേദസ്പൂഭയം നാസിദനത്ഥോ നാസ്തികശ്ചന 

വൃദ്ധേഷു സല്സുബാലാനാം നാസീന്മൃത്യൂഭയം തഥാ. 

28. രാമപൂജാ പരാ3 സരവേ സര്വേ രാഘവചിന്തകാ$ 

ലോകേകലോകത്തില്, ദസ്യഭയംചോരഭിതി, ന ആസിത്ടളണ്ടാ 
ൽ 1 യില്ല, കശ്ചന അനത്ഥഃ.യാതൊരനത്ഥവും, നാസ്തി ഇല്ല, വൃദ്ധേഷു 

സല്സു വൃദ്ധന്മാര് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഠം, ബാലാനാം ബാലന്മാക്ക്, 
[ര] മുത്യഭയം ന ആസീത് മരണഭയം ഉണ്ടായില്ല, സര്വേടഎല്ലാവരും, 

രാ മപൃജാപരാഃ.രാമനെ പുജിക്കുന്നതില് തല്ലരന്മാരും, രാഘവചിന്ത 
കാട രാഘവനെ ചിന്തിക്കുന്നവരും. 

ലോകത്തില് കള്ളന്മാരില് നിന്ന് ഭയമുണ്ടായില. പരദ്രവ്യത്തെ 
പ ഠ് അപപഹരിക്കു പഹരിക്കുന്നവരുണ്ടായില്ല എന്നു സാരം. എന്നുവേണ്ട, ജനങ്ങളുടെ 

സുഖസ്ഥിതിക്കു വിരോധമായിട്ടുള്ളു അനത്ഥം യാതൊന്നുമില്ല. വയസ്സ 
നസ്സ് 
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ന്മാര് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴം ബാലന്മാര് മരിക്കുകയെന്ന ദോഷവുമില്ല. 
എല്ലാ ജനങ്ങളും രാമനെ ചിന്തിക്കുന്നവരും ആരാധിക്കുന്നവരുമാ 
യിരുന്നു. 

വവര്ഷുര്ജലദാസ്ലോയം യഥാകാലം യഥാരു ചി 
29. പ്രജാഃ സ്വധര്മനിരതാ വര്ണാശ്രമഗുണാന്ധിതാഃ. 

ജ ലദാഭടമേഘങ്ങറം, യഥാകാലം കാലം അതിക്രമിക്കാതെയും, യഥാ 
രുചിം.ആവശ്ൃത്തിന്നനുസരിച്ചം, തോയം വവര്ഷുടടജലത്തെ വഷി 
ചും പ്രജാടംജനങ്ങം, സ്വധര്മനിരതാഃ_ അവരവരുടെ ധമ്മത്തില് 
തല്പരന്മാരും, വര്ണാശ്രമഗുണാന്വിതാഃ_വര്ണാതശ്രമഗുണങ്ങളോ 
ടൃശ്രടിയ വരുമായിരുന്നു. 

കാലം തെററാതെയും ആവശ്യത്തിന്നു മതിയായ വിധത്തിലും 
മേഘങ്ങറം ജലം വഷിച്ചു. രാജ്യനിവാസിക€ം അവരവരുടെ മുറക€ം 
നടത്തുന്നതില് താല്ലയ്യമുളഭ വരും വര്ണാശ്രമഗുണങ്ങളെ അനുസരി 
ച്ച നടക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. 

രാമന് രാജാവായിരുന്ന കാലത്തില് പ്രജകളുടെ സ്ഥിതിയെക്കു 
റിച്ച് ശ്രീപാല്വീകി:__ 

ഹൃഷ്ടഃ പ്രമുദിതോ ലോകസ്തൂഷ്ടട പുഷ്ണൂഃ സുധാര് മിക 

നിരാമയോവിശോകശ്ച ദുഭിക്ഷായാസവര്ജിതട 
നപുത്രമരണംകേചചിത്' പശ്യന്തിസ്കു നരാഃ ക്വചിത് 

നായ്യശ്ചാവിധവാനിത്യം പതിതുശ്രൂഷണേരതാഃ 

നവാതജംഭയം കിഞ്ചിന്നാപ് സുമജജന്തിജന്തവഃ 

നചാഗ്നിജംഭയം കിഞ്ചിത് യഥാകൃതയുഗേതഥാ 

നതസ്ൃരാജ്യേബധിരാ നാനാഥാസ്തതനാബുധദഃ 

നദുരഗതോനകൃപണോ നവ്യാധ്യാത്തോഭവന്നരഃ.”” 

ഭലാകത്തിലുള്മ ജനങ്ങറം സന്തോഷം, പ്രമോദം, തൃഷ്ണി, പുഷ്ടി, 

ധമ്മനിഷ്ഠം അരോഗതം, ശോകമില്ലായ്യ, മുഭിക്ഷബാധധയില്ലായ്ക, എന്നി 

വനിമിത്തം സുഖപൂത്തിയുള്ള വരായിരുന്നു. പുത്രമരണദമുഭഖം ആക്കം 

അനുഭവിക്കേണ്ടതായഷ്ക്കുന്നില്ല. സ്ത്രീകഠം വിധവകളായിരുന്നില്ല. ഭത്തൃ, 

ശുശ്രൂഷണത്തില് തല്പരകളായിരുന്നു. കൊടുങ്കാററ, വെള്ളപ്പൊ 

ക്കം, അഗ്നിബാധ, എന്നിവ നിമിത്തം, ആപത്തുകം ലോകത്തില 

ണ്ടായിരുന്നില്ല. കൃതയുഗത്തിലെന്നപോലെ സവത സുഖസമൃദ്ധിയു 

ണ്ടായിരുന്നു. ചെകിട് കേഴംക്കാത്തവരോ, നാഥനില്ലാത്തവരോ, വി 

ല്യാവിഹീനനോം, ദരിദ്രനോ, കുപണനോ, രോഗപീഡിതനോ, അ 
ഓാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല.?? 
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ഒനരസാനിവരാഃമാപി ജഗോപ പിതൃവല്പ്രജാഃ 

സര്വലക്ഷണസംയുക്താട സര്വധമ്മപരായണാ$ഃ 

90. ദശവഷസഹസാണി രാമോരാജ്യമുപാസ്തസഃ. 

ഒഓരസാന് ഇവപ്രജാടം സ്വന്തപുതന്മാരെയെന്നപപോലെ പ്രജകമെ, 

സഃരാമഃ അപിആ രാമനും, പിതൃവത് ടപിതാവെന്നപോലെ, ജൂ 

ഗോപടരക്ഷിച്ചു. സധ്വല ക്ഷണസംയുക്താഃസവൃയങ്ങമായ ലക്ഷണങ്ങ 

ളോട്ട ക്രടിയവരും, സധ്യധമ്മപരായണാ_സധവങ്ങമായ ധമ്മങ്ങളില് 

ശ്രദ്ധയയകൂള വരുമായിരുന്നു. ദശവഷസഹസ്സരാണിടപതിനായിരം സം 

വത്സരകാലം, രാമഭരാജ്യം ഉ പാസ്തംരാമന് രാജ്യത്തെ ഉപാസിച്ചു. 

പിതാവു, സന്താനങ്ങളെയെന്നപോലെ, ആ രാമന് പ്രജകളെ 

പരിപാലിച്ചു. എല്ലാ ജനങ്ങളും സവ്വലക്ഷണം തികഞ്ഞവരും, സഖ 

ധമ്മപരിപാലനത്തില് ശ്രദ്ധാലുക്ക മായിരുന്നു. ഇങ്ങിനെ രാമന് പ 
തിനായിരം സംവത്സരകാലം രാജ്യസേവചെയ്യൂ. പതിനായിരം വഷ 

മെന്നു പറഞ്ഞതു' പാശ്ചാത്ൃയരാമായണ സമ്മതമാണ്. പ്രാച്യരാമായ 
ണത്തില് 

ദ്ുശവഷസഹസ്സ്രാണി ദശവഷശതാനിച 
 രാമോരാജ്യമുപാസ്യാസൌ വിഷ്ണുലോകം ഗമിഷ്യതി. 

പതിനോരായിരംവഷം രാമന് രാജ്യസേവ ചെയ്യിട്ടു വിഷ്ണു ലോ 
ണു 

കം പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് കാണുന്നത്. 

ഇദംരഹസ്യം ധനധാന്യൃ്ദ്ധിമ 

. ദ്ര ഘായുരാരോഗൃകരം സുപുണ്ദയദം 

പവിത്രമാദ്ധ്യാത്മിക സംജ്ഞിതംപുരാ 

01. രാമായണം ഭാഷിതമാദിശംഭളനാ. 
വ ധനധാസ്പജുദ്ധിമത് -ധനധാസ്പയാഭിവൃദ്ധിയെ ജനിപ്പിക്കുന്നതും, ദീഘാ 

യുരാരോഗ്യയകരംചഠീഘായുസ്സിനേയും, ആരോഗ്യത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്ന 
തും, സപുണ്യദംശോഭനമായ പുണ്യത്തെ നല്കുന്നതും, പവിത്രംപ 
രിശുദ്ധവും, രഹസ്യം ഗോപ്യയവും, ആധ്യാത്മികസംഒഞിതം- അധ്യാ 
ത്മം എന്ന സംഒഞ്മയോടു ക്രടിയതുമായ, ഇദംരാമായണംഈ രാമാ 
യണം, ആദിശംഭനാടആദിശിവനാല്, ഭാഷിതം _പറയപെടതാ പാമ ന കുന്നു. 

അതിഗോപ്യയവും ധനധാസ്യാദികളുടെ അഭിവൃദ്ധിയെ ജന്ദിപിക്കു | 
വ! ന്നതും, ദീഘായുസ്സിനെയും അരോഗതയെയും ഉണ്ടാക്കിത്തീക്കന്നതും, 

ശോഭനമായ പുണ്ദകമ്മത്രഭ്ധയെയുണ്ടാക്കിത്തീക്കന്നതും, 
പരിശുദ്ധവുമായ ഈ അധ്യാത്മരാമായണം ആദിഗുരു 
നാല് അരുറം൭ വയ്യപ്പെട്ടതാകുന്നു, 

അത്യന്തം 

വായ ശ്രിശിപ 



1404 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം. 

തൃണോതിഭക്ത്യാമനുജഃ സമാഹിതോ 
ഭക്ത്യാപഠേ ദ്വാപരിതുഷ്ടമാനസഃ 

സവ്വാഭസമാപ്പോതി മനോഗതാശിഷോ 

82. വിമുച്യതേ പാതകകോടിഭിഃക്ഷണാത്. 

സമാഹിതഃടമനസ്സ്ിനെ അടക്കിയവനും, പരിതുഷ്ണമാനസഃ_പരിതോ 
ഷിച്ചു മനസ്സ്സോടുക്ൂടിയ വനുമായ, മനുജഃട മനുഷ്യന്, ഭക്ത്യാ_ പരമ 
പ്രേമത്തോടുക്രടെ, പഠേത് വാടപഠിക്കുകയോ, തൃണോതിവാമശ്രപി 
ക്കുകയോ ചെയ്യാല്, സര്വാഃടസര്വകളായ, മനോഗതാശിഷഃ_മന 
സ്റ്രിലുള ആശ്വസ്സുകമെ, സമാപ്പോതിടപ്രാപിക്കുന്നു. പാതകകോടി 

രി ഭിടകോടി പാതകങ്ങളാല്, ക്ഷണാത് വിമുച്യതേട ക്ഷണത്തില് വി 
മോചിക്കപ്പെടുന്നു. 

അധ്യാത്മരാമായ ണത്തെ, മനശ്ചാഞ്ചല്യയം ക്രടാതെ, ഭജനാനന്ദ 
ത്തെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്' ഭക്തിപൂവ്വം പഠിക്കുകയോ കേംംക്കുകയൊ, 
ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ്യ൯, ആഗ്രഹിച്ചതു മുഴുവനും പ്രാപിക്കും. അവന് സ 
കല പാപങ്ങളില്നിന്നും മുക്തനാകും. 

രാമാഭിഷേകം പ്രയതഃ തൃണോതിയോ 
ധനാഭിലാഷീലഭതേ മഹദ്ധനം 
പുത്രാഭിലാഷീസു തമായ്യസന്മതം 

33. പ്രാപ്നോതി രാമായണമാദിതഭ പഠന് 

രാമായണം രാമായണത്തെ, ആദിത പഠന്ട ആ ദിമുതല് പഠിക്കുന്ന 

വനും, പ്രയതഃ..ഭക്തിയുക്തനുമായിട്ടു , യഭടയാതൊരുവന്, രാമാഭി 

ഷേകം തൃണോതിടരാമാഭിഷേകത്തെ ത്രവിക്കുന്നുവോ, ധനാഭിലാ 

ഷീ_ധനത്തെ അഭിലഷിക്കുന്നവന്, മഹത് ധനംംമഹത്തായ ധന 

ത്തെ, ലഭതേംലഭിക്കുന്നു, പുത്രാഭിലാഷി-പുതതനെ അഭിചഷിക്കുന്ന 

വന്, ആയയസന്മതം സുതം ആയ്യന്മാക്ക് സമ്മതനായ സുതന്നെ, പ്രാ 

പ്ലോതിടപ്രാപിക്കും. 

ഭക്തിയുക്തനായ യാതൊരുവന് രാമായണം ആദിമുതല് രാമാ 

ടിഷേകംവരെ പഠിക്കുകയോ കേഠക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവോ, അവന് 

ധനത്തെ കാംക്ഷി ഭന്നെവനായിരുന്നാല് മഹത്തായ ധനത്തെയും, 

പുത്രനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായിരുന്നാല് സജ്ജനസമ്മതനായ സല് 

പുത്തനേയും പ്രാപിക്കും. 
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| ആഗ്രഹപൂത്തിക്കുപേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കമ്മയണഞത്തെക്കാഠം, പു 

രാണപഠനത്രവണരൂപമായ ഇഞാനയ ജ്ഞം ത്രേഷ്മാകന്നു. കമ്മയ 

ജ്ഞം ഹിംസയോടുക്രടിയതാകയാല് ശ്രേഷ്ഠടമല്ല. സാധിച്പാന് ക്ലേശ 

വുമധികമുണ്ട്. ഇഞാനയജ്ഞമാകട്ടെ ഹിംസയില്ലാത്തതും സുഖാവ 

ഹവും അഭിഷ്ടപ്പദവുമാണെന്നു സാരം. ഭഗവത്പ്രസാദമാണ് അഭിഷ്ട 

സിദ്ധികാരണം. ചിത്തശുദ്ധിയെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിപ്പിക്കുന്ന 

ഞൊനയണങ്ഞംകൊണ്ടെന്നപോലെം കമ്മയഇഞ്ഞംകൊണ്ടു് ഭഗവല് 

പ്രസാദമുണ്ടാകയു മില്ലെന്നു കൂടെ ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

ശൃണോതിയോധഡഗ്യാത്മിക രാമസംഹിതാം 

പ്രാപ്പോതീരാജാളവമൂദ്ധസമ്പദം 

ശത്രൂന്വിജിത്യാരിഭിരപ്രധഷിതോ 

834.. പവ്യപേതദുഃഖോവിജയിഭവേയപഃ 

യഃ വൃപഃടയാതൊരു രാജാവു”, അഭധ്യാത്മിക രാമസംഹിതാംടഅഭ്ധ്യാ 

ത്മീകരാമസംഹിതയെ, ശൃണോതി ശ്രവിക്കുന്നു വോ, ുദ്ധസമ്പദംടവ 

ഭ്ധിച്ച സമ്പത്തോടു ക്രടിയ, ഭവം ഭൂമിയേയും, രാജ്യം രാജ്യത്തെയും, 

പ്രാപ്പോതിംപ്രാപിക്കുന്നു, അരിഭിഃ- ശത്രുക്കളാല്, അപ്രധഷിതടഅ 

തിക്രമിക്കപ്പെടാത്തവനും, വ്യപേതദുഃഖേദുഃഖമില്ലാത്തവനും, ശ 

രൂ൯വ്ജിതൃട ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ടു*, വിജയീ വിഭയത്തോടുക്രടിയ 

വനുമായി, ഭവേത് ഭവിക്കും. 

അഭ്ധ്യാത്മരാമായണപഠനതശ്ര വണാദികംകൊണ്ടുള്ള സാമാന്യ 

ഫലം പഠത്ഞതിന്നുശേഷം, പ്രത്യേകം ഓരോരുത്തക്ട് സിദ്ധിക്കുന്ന 
ഫലത്തെ പറയുന്നു :__ഏതൊരു രാജാവു” അഭ്ധ്യാത്മരാമായണസം 

ഹിതമഡയ കേഠം ന്നുവോ ആ രാജാവിന്ന്” സമ്പല് സമൃദ്ധിയുളള ഭൂമി 

യും രാജ്യവും ലഭിക്കും. ആ രാജാവു ശത്രുക്കളെ ജയിക്കും. ശത്ക്കം 
ക്ക് ആ രാജാവിനെ അതിക്രമിക്കുവാന് സാധിക്കുകയില്ല. മുഃഖങ്ങക്ളൊ 
ന്നും രാജാവി ] യ നെ ബാധിക്കുകയില്ല. എല്ലാ കായ്യങ്ങളിലും വിജയ 

0. 
രി 

സ്ത്യോപിശൃണ്വന്ത്യധിരാമസംഹിതാം 

ഭവന്തിതാജ।വസുതാശ്ചപൂമിതാഃ 
വന്ധ്യാപിപുതൂംലഭതേസുരൂപിണം 

90. കഥാമിമറം ഭക്തിയതാശ്യണോതിയാ. 
നു ൪ ടി 

റ] 
ര് റാസി; ഴ മൂ ഴ് ശു മ 

൭1608 മസംഹ്താംടഅഭധ്യാത്മരാമായണസംഹ്' തയെ, സ്പൂ ട്ട [ടി 
പിട(സ്വിക; 4 4 . 

വരികളും, ശൃണ്വന്തിംശ്രവിക്കുന്നു, താഃകതാവ൪, ജീവസുതാടളീ 



1400 അഭ്ധയഠാത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡം 

വിക്കുന്ന പുത്രന്മാരോട്ട കൂടിയവരും, പൂജിതാടടപൂജിക്കപ്പെടുന്നവരുമാ 

യിട്ടു. ഭവന്തി ഭവിക്കുന്നു, ഇമാം കഥാംടഈ കഥയെ, ഭക്തിയുതാം 

ഭക്തിയോടുക്രടിയവമായിട്ടു്, യാ-യാതൊരുത്തി, തൃണോതിടശ്രവി 

ക്കുന്നുവോ, സാവന്ധ്യാ അപിടഅവഠം വന്ധ്യയാണെങ്കിലും, സുരൂപി 

ണം പുതം സുന്ദരനായ പുത്രനെ, ലഭതെട ലഭിക്കും. 

അധ്യാത്മരാമായണം കേഠക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുതരമരണ ദുഃഖമനു 

ഭവിക്കാത്തവരും ലോകത്തില് മാനിക്കപ്പെടുന്നവരുമായ് ഭവിക്കും, 

യാതൊരു സ്രീ ഭക്തിയു ക്തയായിട്ടികഥ കേംകക്കുന്നുവോ, അവ€ം വ 

ന്ധ്യയായിരുന്നാല്ക്രടെ, സര്വലക്ഷണയുക്തനായ പൃത്രനവംക്കു 
ണ്ടാകുഠ. 

817. ശ്രദ്ധാന്വിതോയ €ശൃണുയാല് പഠേന്നരോ 

വിജിത്യകോപം ചതഥാ വിമല്സരഃ 

ദുഗ്ലാണിസവ്വാണി വിജിത്യനിഭയോ 

ഭവേല്സുഖീരാഘവഭക്തിസംയുത3. 

യഃനരഃയാതൊരു നരന്, ത്രദ്ധാനിതഃംത്രദ്ധയോട ക്രടിയവനായി 

ട് കോപം ചവിജിത്യ-കോപത്തെയും വിജയിച്ചിട്ട്, തഥാവിമല്സ 

രം അപ്രകാരം മല്സരവുമില്ലാത്തവനായിട്ടു', ശൃണുയാത് കശ്രവിക്കു 

മോ, പഠേത് ടപഠിക്കുമോ, സഭ-അവന്, സവാണിദുഗ്ഗാണിട സവ്വങ്ങ 

ളായ മുഗ്ലങ്ങളെ വിജിത്വ -വിജയിച്ചിട്ട്, രാഘവഭക്തിസംയുതഃടരാ 

ഫചനില് ഭക്തിയോടുക്രടിയവനും, നിഭയഃംഭയമില്ലാത്തവനും, സു 

ഖി സഖമു്ഃവനുമായി, ഭവേത് ഭവിക്കും. 

ഏതൊരു മനുഷ്യന്, ത്രഭധായു ക്തനും. കാമക്രോധമത്സരാദി സ 

കല ദോഷവ്ൃത്തികമെ, നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചവനുമായിട്ടു , അധ്യാത്മ 

രാമായണ കഥ കേഠംക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യുമോ അവന് സ 

കല ദുഃഖസ്ഥാനങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച”, സകല ഭയനിമ്മുക്തനും 

ശ്രീരാമനില് പരമപ്പേമലക്ഷണയായ ഭക്തിയുള്ളവനും ആത്മസുഖ 

മനഭവിക്കുന്നവനുമായ'” ഭവിക്കും. 

ദു9. സുരാഃ സമസ്താ അപിയാന്തിതുഷ്ടതാം 

പിഘ്യാട സമസ്താ അപയാന്തിശൃണ്വതാം 

അധ്ധ്യാത്മരാമായണമാദിതോന്തണാം 

ദവന്തിസര്വാഅപി സംപദഃ പരാഭ. 

അധ്യാത്മരാമായണം അഭധ്യാത്മരാമായണത്തെം ആദിതഃ ആദിമു 

തത, ത്ൃബ്വതാം യൂണാംട ത്ര പിക്കു നരന്മാരുടെ നേരേ, സമസ്ത 
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സുരാഭ അപി സമസ്തന്മാരായ സുരന്മാരും, സന്തുഷ്്താംയാന്തിംസന്തു 

ന്മാരാവു എന്നവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കും, സമസ്താഃ വിഘ്യാടട സകല 

വിഷയങ്ങളും, അപയാന്തിടഅപഗമിക്കും, പരാഭടമല്കൃഷ്ണകളായ, 

സർവാഃ സമ്പദഃഭ അപി-സര്വ സമ്പത്തുകളും, ഭവന്തിടഉ ണ്ടാകും. 

അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ആദിമുതല് അവസാനംവരേ കേംക്കുന്ന 

വരുടെ പേരില് സകല ദേവന്മാരും സന്തോഷിക്കും. സര്വേശ്വരനാ 

യ ശ്രീരാമന് പ്രസാദിക്കും. അപ്പോം ഭഗവാന്െറ അംശസംഭൂതന്മാ 

രായ സകല ദേവന്മാരും പ്രസാദിക്കുമെന്നു സാരം. അവരേപ്പെടുന്ന 

കായ്യങ്ങറംക്കു വിഘാതങ്ങളൊന്നും നേരിടുകയില്ല. ഉ തകൃഷ്ടകളായ സ 
കല സമ്പത്തുകളും അവക്കണ്ടാകും. 

99. രജസ്വലാവായ ദിരാമതല്പരാ 

ശൃണോതിരാമായണമേതദാദിതഃ 

പുത്രംപ്രസൂതേജ്ടഷഭം ചിരായുഷം 

പതിവ്രതാലോകസുപൂജിതാഭവേത്. 
രജസ്വലാവാചരജസ്വലയാകട്ടെ, രാമതല്പരാടരാമനില് ഭക്തിയു 
കുതയായിട്ടു്', ഏതത് ഇതിനെ, ആദിതഃ - ആദിമുതല്, ശൃണോതി 
യദി കേഖക്കുന്നുവെങ്കില്, ടടേഷഭംകശ്രേഷ്ഠനും, ചിരായുഷം-ദീഘായു 
ഷ്ലാനുമാഡയ, പുത്രംപ്രസൂതെട പുത്രനെ പ്രസവിക്കും, പതിവ്രതാംഭത്ത 
ഭക്തയായിട്ടു്, ലോകസുപൂജിതാ_ലോകത്താല് മാനിക്കപ്പെടുന്നവളാ 
യി, ഭവേത് ഭവിക്കും. 

പ പാലു ആദിമു 
ൽ റ്ലിന൯൦ ദ ലായയഷ്ടാനുമായ പൂത്രനെ പ്ര 

സവിക്കും. ടയ, ഭക്തയായ അവമെ ലോകം മാന്നിക്കുകയും ചെയ്യും. 
20. പുജയിത്വാതുയേഭകത്്യാ നമസ് കര്വന്തിനിത്ൃശട 

സര്വൈഃ പാപൈറിനിമ്മുക്താ വിഷ്ക്ോയ്യാന്തിപരംപദം 
യേടം $; ൮ 
ക; ന നിത്യശഃ പൂജയിത്വാടനിത്യവും പുജിച്ചിട്ടു, നമ 
സ കുര; ത്തു & [1 

൪വന്ത നമസ്ത്രിക്കുന്നുവോ, തേംഅവര, സർവൈഃ 
പൈടട സര്വ പാപങ്ങളാല്, വിനിര്മുക്താഃ 
യിട്ട് 1 ൂ ടു വിഷ്ക്രോഴടവിഷ്ണുവിനെറ, 
പ്രാപിക്കും. 

റവപാ 

ചവിമോ ചിക്കപ്പെട്ടവരാ 
പരം പദംടപരമപദത്തെ, യാന്തി. 

ഏതൊരുത്ത൪ അധ്യ്യാത്മരാമായബണഗ്രന്ഥത്തെ ച്ച നമസ്ത്രിക്കുന്നുവോ അവര് സര്പ്പ 
മെവകുണ്ഠണലോകത്തെ പ്രാപിക്കും. 

ന നിത്യവും പൂജി 
ാപനിമ്മു കുതന്മാരായിട്ടു് ത്രീ 
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4.1. അധ്യാത്മരാമ ചരിതം കൃത്സ് നം ശൃണ്വന്തിഭക്തിതഃ 

പഠന്തിവാസ്വയംഭകുത്യാ തേഷാംരാമഃ പ്രസീദതി. 

അഭ്ധ്യാത്മരാമ ചരിതം ആത്മസ്വരൂപനായ രാമനെ ചരിതത്തെ, 

കൃത്സ് നംട-സമ്പൃണ്ണുമായിട്ടു്, യേ ഭക്തിതഃ ശൃണ്വന്തിടയാതൊരുത്തര് 

ഭക്തിയോടെ ത്രവിക്കുന്നുവോ, ഭകത്യാസ്വയംപഠന്തിവാം ഭക്തിയോടു 

ര്രടെ തങ്ങഠാതന്നെ പഠിക്കുന്നുവോ, തേഷാം അവരുടെ പേരില്, രാ 

മഃ പ്രസീദതിടരാമന് പ്രസാദിക്കും. 

ആത്മാവായിരിക്കുന്ന ത്രീരാമന്െറ ചരിതത്തെ സംപുണ്ണമായി 
കേംംക്കുകയോ തങ്ങംതന്നെ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരില് ശ്രീരാ 

മന് പ്രസാദിക്കും. 

48. രാമഏവപരംബ്രഷ്ഷ തസ്തിം സ്തൂഷ്േഖിലാത്മനി 

ധര്മാത്ഥകാമമോക്ഷാണാം യദ്ൃദിച്ച തിതല് ഭവേത. 

രാമഃ ഏവടരാമന്തന്നെ, പരംബ്രഹ്മ-സര്വാതിതമായ ബ്രഹ്മം, അ 

ഖിലാത്മനി തസ്തി൯ സകലരിലും ആത്മാവായിരിക്കുന്ന അവന്, തു 

ഷ്േകസത്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഠം, ധമ്മാത്ഥകാമമോക്ഷാണാം-ധര്മം 
അത്ഥം കാമം മോക്ഷം എന്നിവയുടെ മധ്യത്തില്, യത്യത് ഇച്ഛ, 

തിം-ഏതൊന്നിനെ ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ, തത് ഭവേത് - അതു ഭവിക്കും. 

എങ്ങും നിറഞ്ഞും എല്ലാററിന്നും അധിഷ്ഠാനമായും ഒന്നോടും ബ 

ന്ധപ്പെടാതെയുമിരിക്കുന്ന അഖണ്ഡസച്ചിഭാനന്ദബ്ബഷ്മം രാമന് തന്നെ 

യാകുന്നു. സര്വാത്മാവായ ആ ഭഗവാന് പ്രസാദിച്ചാല് ധര്മാത്ഥ 

കാമമോക്ഷങ്ങളില് ഏതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതു സഭ്ധിക്കും. 

49. ശ്രോതവ്യംനിയമേനൈത ദ്രാമായണമഖണ്ഡിതം 

ആയുഷ്യമാരോഗ്യകരം കല്ലകോട്യഘനാശനം. 

ഏതതിരാമായണം ഈ രാമായണം, നിയമേന വ്രതമായിട്ടുതന്നെ, 

അഖണ്ഡിതം മുടക്കം വരുതതാതെ, ത്രോതഡ്യംടശ്രവിക്കപ്പെടേ 

ണം, ആയുഷ്യംട ആയുസ്സിനെ പദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും, ആരോഗ്യകരം 

രോഗ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും, കല്ലകോട്പുഘനാശനംടകല്ലകോടി മൂന്മ 

ങ്ങളിലെ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു. 

അദധ്യാത്മരാമായണം പ്പതിവായിട്ടും മുടക്കം വരുത്താതെ 

യും കേഠംക്കേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങിനെ കേഠക്കുന്നവക്കും, പഠിക്കുന്ന 

വക്ടം ദീഘായുസ്സും, ആരോഗ്യവുമുണ്ടാകും, ബഹുജന്മങ്ങളില് 

സംഭവിച്ചു പാപങ്ങറം ഒന്നായട്ടു നശിക്കും. പുരാണ ശ്രവണപ്പഠനാ 
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ടികഠാകൊണ്ട് പാപങ്ങം നശിക്കുമെന്നു പറയുന്നത് “രോചനാത്ഥാ 

ഫലധ്രതിട? എന വചനപ്രകാരം പുരാണത്രദ്ധ ജനിപ്പാന് വേണ്ടി 

ട്രാണെന്നൊരു പക്ഷമുണ്ട് . അങ്ങിനെയായാല് ജുഷിവാക്യം നിരത്ഥ 

ക എന്ന ദോഷ്വും നേരിടും. അതിനാല് ഈ സംഗതിയെ അല്ലം വി 

ശദമാക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. അനുഷ്ഠാനമാര്ഗത്തില് കൊണ്ടുവരുവാന് 

ശ്രമിക്കാത്തവരെക്കുറിച്ചല്ല ഫലശ്മുതിയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. യഥാത്ഥ 

ശ്രദ്ധയും ദോഷങ്ങളെ നീക്കി പരിത്ുദ്ധനാവാനുള്ള താല്പയ്യുവുമുമ്ള 

വര് പുരാണ ശ്രവണകിത്തനാദികളില് നിന്നു ഈശ്വരതത്വത്തെ ഗ്ര 

ഹിക്കും. അപ്പ്യോഠം ദേഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഹംഭാവം നശിക്കയും 

ആത്മസ്വരൂപം മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും. പരോക്ഷമായ ആ 

ബോധത്തെ നിരന്തരനിരൂപണാദികഠംകൊണ്ടു ബലപ്പെടുത്തും. അ 

ങ്ങിനെ ദേഹോഹമെന്ന ഭാവം നശിച്ച് ആത്മണഞ്ഞാനമുറക്കും. കത്താ 

വും ഭോകതാവുമല്ലാതിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്ന്' പാപപുണ്യങ്ങളുടെ സം 

സര്ഗം തന്നെയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നനുഭവപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു കല്പകോടിി ജ 

ന്മങ്ങലംക്കു കാരണമായിരുന്ന അജ്ഞാനം നശിക്കയാല് പുണ്യപാപ 

ങ്ങളും നശിച്ച. പ്രാരബ്ലം നശിക്കുന്നതുവരെ ശരീരം നിലനില്ലൂം. വെ 
ളിച്ചവും ഇരുട്ടും ഒരേസമയത്തില് ഒരു ദിക്കിലും കാണപ്പെടാത്തതു 

പോലെ ആത്മബോധ സുൂയ്യോദയത്തിന്ുശേഷം, ദേഹഭാവനാരൂപ 

മായ അജ്ഞാനാന്ധകാരം ആ ഹൃദയാന്തഭാഗത്തില് പ്രവൃത്തിക്കു 

യില്ല. അതിനറല് പ്രാരബ്ലാവസാനംവരെ സുഖജിപിതവുംം ദേഹാപാ 
യത്തില് മോക്ഷവും ലഭിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതില് അയുക്തിയി 
ലല. ഫലശ്രുതിയില് അത്ഥവാദം, അതിശയോക്തി, എന്ന ദോഷ 
ങ്ങക്ക് സ്ഥാനവുമില്ല. ശ്രവണകീത്തനാദികളില് ഏപ്പെടുന്നവരുടെ 

ഹൃദയത്തിന്െറ ശ്രഭ്ധിയെയും അശുദ്ധിയെയും അനുസരിച്ചായിരിക്കും 
ഫലപ്രാപ്ലിയെന്നതു പറയാതെതന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാന് കഴിയുന്നതു 
മാണ്. * ശ്രദധാവാ൯ ലഭതേജ്ഞാനം തല്പരഃ സംയത്തേന്ദ്രിയട ശ്ര 
ഒ്രായു മൂള വന്നു” ജഞാനമുണ്ടാകും. അതിന്നാവശ്യമായ അനുഷ്ഠാനവും, 

അതു സാധിപ്പാന് ഇന്ദ്രിയനനിഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരിക്കേണം. എന്നത്ഥ 
മുള്ള ഗീതാവചനം എല്ലാ സല്കായ്യയങ്ങംക്കും സംബന്ധിക്കുന്ന സാ 
രോപദേശമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതു” ഗുണകരമായിരിക്കും. 

44. ദേവാശ്ചസമ്വേതുഷ്യയന്തി ഗ്രഹാദസധ്വേമഹഷയഃ 

രാമായണസ്യയ ശ്രവണേതുഷ്യന്തി പിതരസ്തഥാ. 

രാമായണസ്ൃടരാമായണത്തിനെ, ശ്രവണേകത്രവണത്തില്, സര്പേ 
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ദേവാഃ-സര്വദേവന്മാരും, ഗ്രഹാദഃഗ്രഹങ്ങളും, മഹഷയ മഹഷിക 
ഉം തഥാപിതരഃം അപ്രകാരം പിതൃക്കളും, തുഷ്യയന്തിട സന്തോഷിക്കും. 

രാമായണം കേഠക്കുന്നതുകൊണ്ടും, കീത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, 
സരവദേവന്മാരും, സുയ്യാദി നവഗ്രഹങ്ങളും, മഹാന്മാരായ ട്ൂഷിക 
൦ ക്ഘപുവുന്മാരായ പിതൃക്കളും സന്തോഷിക്കും. 

ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാ൯ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന യാഗാദിക 
മ്മങ്ങളുടെയും, നവഗ്രഹങ്ങളെ പ്രിതിപ്പെടുത്തുവാന് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന 
ശാന്തികമ്മങ്ങളുടെയും, ജൂഷികളമെ സന്തോഷിപ്പിക്കവാനാവശ്യമായി 
പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വേദാധ്യയനത്തിനെറയും, പിതൃപ്രീതി വരുത്തു 
വാനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥാശ്രമസവീകാരം സന്ത 
ത്ൂല്പാദനം മുതലായതിനന്െറയും ഫലപ്രാപ്തി, പുരാണത്രവണകീ 

ത്തനാദികളില്നിന്നുണ്ടാകുമെന്നു സാരം. 

49. അധ്യത്മരാമായണ മേതദഭത്തുതം 

വൈരാഗ്യവിജഞാനയുതം പുരാതനം 

പഠന്തിശ്ൃണ്വന്തി ലിഖന്തിയേനരാ 

തേഷാംഭവേസ്കിന് നപുനഭവോഭവേത്. 

വൈരാഗ്യവിജ്ഞാനയുതംടവൈരാഗ്യത്തെയും വിങ്ഞാനത്തെയും ജ 

നിപ്പിക്കുന്നതും, പുരാതനം ട പണ്ടുപണ്ടേയുള്ളതും, അത്ഭുതം ആശ്ചയ്യ 

കരവുമായ, ഏതത് അധ്യാത്മരാമായണം -ഈ അലധ്ധ്യാത്മരാമായണ 

ത്തെ, യേനരാഃ_ യാതൊരു നരന്മാ൪, പഠന്തിടപഠിക്കുന്നു. തൃണ്വന്തിം 

്രവിക്കുന്നു, ലിഖന്തി_ എഴുതുന്നു, തേഷാം. അവക്ക, അസ്തീന് ഭവേ. 

ഈ സംസാരത്തില്, പുനദവഃ_രണ്ടാമതു ജന്മം, നഭവേത്ംഭവിക്ക 
യില്ല. . 

നിസ്റ്റാരങ്ങളായ ലൌകിക സുഖഭോഗങ്ങളില് വിരക്തിയേയും, 

ആത്മബോധത്തെയും ജനിപ്പിക്കുന്നതും, ആദികാലംമുതല് ലോക 

ത്തില് നിലനില്ല്യന്നതും, അതുദുതമായ ഫലത്തെ നല്കുന്നതുമായ 

ഈ അധ്യ്യാത്മരാമദയണത്തെ ഏതൊരു മനുഷ്യന്മാര് കിത്തിക്കുക 

യോ, കേക്കുകയോ എഴുതുകയൊ ചെയ്യുന്ു വോ അവക്കു ഈ സം 

സാരത്തില് രണ്ടാമതൊരു ജന്മം വേണ്ടിവരികയില്ല. 

40. ആലോഡ്യാഖിലവേദരാശിമസകൃല് 

യത്താരകം ബ്രഹ്മതത് 

രാമോവിഷ്ണുരഹസ്യമൂത്തിരിതിയൊ 
വിജ്ഞായഭൂതേശ്വര$. 
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ഉ ഭൂ ത്യാഖിലസാരസംഗ്രഹമിദം 

സംക്ഷേപതട പ്രസ്തുട 

ശ്രീരാമസ്) നിഗുഡതത്വമഖിലം 

പ്രാഹപ്രിയായൈ ഭവഃ. 

ഭൂതേശ്വരഃഭവഃ_ ഭൂതങ്ങളുടെ ഈശ്വരനായ ശിവന്, അഖിലവേദരാ 

ശിം.സമസ്തവേദസമൂഹത്തെ, അസക്ൃത് ആലോഷഡ്യയ-പലപ്പാവശ്യൃം 

പരിചിന്തിച്ചിട്ട്, താരകം ബ്രഹ്മയത് ടതാരകബ്രഹ്മം യാതൊന്നോ, 
ത, വിഷ്ണുരഹസ്യമൂത്തിഃ യദരാമഭടവിഷ്ണുവിന്െറ രഹസ്ൃമൂ 

ത്തിയായ യാതൊരു രാമനോ, സഃഏവ ഗുതിവിജഞായംഅവന്ത 

ന്നെ എന്നറിഞ്ഞിട്ടു, സംക്ഷേപതഃ അഖിലസാരസംഗ്രഹം “ചുരുക്ക 

ത്തില് സകല സാരസംഗ്രഹമായ, ഇദം ഇതിനെ, പ്രസ്തൂടം ഉഭ്ധൂതൃ. 

ഏററവും സ്ുഷ്ണമായ വിധത്തില് ഉഭ്ധരിച്ചിട്ടു്, ശ്രീരാമസ്യം.ശ്രീരാമ 

ന്െറ, അഖിലം നിഗൂഡതത്വംസമസ്തമായ നിഗുഡതത്വത്തെ, ഉദ്ധ, 

തൃ. ഉ ധരിച്ചിട്ട്, പ്രിയായൈപ്രാഹംപ്രിയയോടു പറഞ്ഞു. 

സകല ചരാചരഭൂതങ്ങളുടെയും ഈശ്വരനായ പരമശിവന്, എ 

ല്ലാ വേദസമൂഹങ്ങളെയും പലപ്രാവശ്യം പരിശോധിച്ചു. വേദത്തില് 
പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന താരകബ്രഹ്മം, വിഷ്ണുവിനന്െറ രഹസ്യമൂത്തിയാ 

യിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമന് തന്നെയാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. വേദങ്ങളുടെ ഏ 
റവും ചുരുക്കമായ സാരസംഗ്രഹരൂപമായിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമന്െറ സി 

ശുഡമായ സകല തത്വത്തെയും സമുദ്ധരിച്ചു”, പ്രിയയായ ്രീപാല്വ 

തീദേവിയോട്രുളിചെയ്യു. 

വേദങ്ങളില് നിന്ന് ത്രീശിവന് തിരഞ്ഞെട്ട ത്ത സാരസംഗ്രഹമാ 
ണീരാമായണമെന്നു സാരം. ശ്രീശിവന് ശ്രീപാധൃതീദേവിയോടപദേ 
ശിക്കുന്നതിനെ കേട്ടിരുന്ന ശിവശിഷ്യയന്മാരില് ഒരാളുടെ വാക്കെന നി 
ലയില് കവി, ഗ്രന്ഥാവസാനത്തില് നിബന്ധിചിരിക്കുന്നു. 

ഇതി ശ്രീമദദഭ്ധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാലേ 
യൃദ്ധകാണ്ഡേ (അഥവാ-ലങ്കാകാണ്ഡോ) 

ഷോഡശോധ്യായ$. 
തതുഭം ഭവ൮വ൭. 

[നിനി 



ഓാനകോഭഗവതേ 

ശ്രിരാമചന്ദായ 
4, ഴി. ി ി ഞ്ഞ ചില റിട്ട 

ടു ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

ഒന്നാം സരഗം. 

രിയാ തി തയ് 

1. ജയതി രഫൂവംശതിലക$ കൌസചല്പ്യാഹൃദയനന്ദനോരാമഃ 
ദശ വദനനിധനകാരീി ദാശരഥിഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ 

രഘുവംശതിലകടരഘുവംശത്തിന്നലങ്കാരഭൂതനും, കൌസച്യാഹൃദയ 
നന്ദനഃട കൌസചല്ലയയുടെ ഹൃദയത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നവനും, ദശവ 
ഒന നിധനകാരീടദശവദനനെ-രാവണനെ -സംഹരിച്ചവനും, ദാശ 
രഥിഃടദശരഥപുതനും, പുണ്ഡരികാക്ഷഃ-പുണ്ഡരീകംപോഷിരിക്കുന്ന 
അക്ഷികമളോടുക്രടിയവനുമായ, രാമഃ ജയതിംരാമന് ജയിക്കുന്നു. 

ഉത്തരകാണ്ഡത്തിന്െറ ആരംഭത്തില് രാമസ്തുതിരൂപമായ മം 

ഗളത്തെ കവി, നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. $ 

രഘുവം ശത്തിന്നലങകകാരഭൂതനും, ലോകരക്ഷാരൂപമായ സ്വധമ്മാ 
നുഷ്ണാനത്താല് മാതാവായ കൌസല്യയുടെ മനസ്സിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കു 
ന്നവനും, ലോകങ്ങളെ കരയിച്ചിരുന്ന രാവണനെ സംഹരിച്ച്, ധമ്മ 

ത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചവനും, ദശരഥപുതുനും, താമരദളുംപോലെ വികസി 

ച്ച നേത്രങ്ങളാല് അഭിരാമനുമായ ശ്രീരാമ ചന്ദ്രന് സര്വോല്കഷേ 

ണ വത്തികക്കുന്നു. 

പുണ്ഡരീകാക്ഷന്ംസര്വ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയപുണ്ഡരീകത്തില് 

അക്ഷികളോടുക്രടിയവന് _ നോക്കുന്നവന് അന്തയ്യാമിയായ കമ്മസാ 

ക്ഷിയെന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. സര്വരുടേയും മനോവ്ൃത്തികഠംക്കു സാ 

ക്ഷിഭൂത൯ എന്ന് പുണ്ഡരീികാക്ഷന് എന്ന വിശേഷണത്തിന്െറ 

സാരം. ജയതി എന്ന പടത്താല് പ്രകൃതിഗുണങ്ങറം നിമിത്തമുണ്ടാകു 

നന സകല വിഷമങ്ങളേയും, വികാരങ്ങളേയും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന 

വന് എന്നു സുചിപ്പിച്ച. 

സര്വസാക്ഷിയും, പരമാനന്ദസ്വരൂപനും, നിര്വികാരനുമായ 
് & ച] 

സച്ചിദാനന്ദപപരബ്ഷ്മശ്രീരാമചന്ദ്രനെ സ്തൂരിച്ചുംകൊണ്ടു , കുവി ഉത്ത 
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രകാണ്ഡത്തില് പ്രവേശിക്കുന്ന. അവതാരം മുതല് അഭിഷേകംവരെ 

യുള്ള കഥാഭാഗത്തെ പൂര്വകാണ്ഡമെന്നും. അതിന്നുശേഷം സ്വര്ഗാ 

രോഹണംവരെയുള്ള കഥാഭാഗത്തെ ഉത്തരകാണ്ഡമെന്നും സംജ്ഞ 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

പാരവതുവാച. 

ഉ. അഥരാമഃകിമരോല് കൌസല്ല്യാനന്ദിവഭധനടഃ 

ഹത്വാമുധേ രാവണാദീന് രാക്ഷസാന് ഭീമവിക്രമഃ 

അഥ_ അനന്തരം, കൌസല്യാനന്ദിപദ്രനഃ ഭീമവിക്രമഃ രാമഭകൌ 

സല്പ്യയുടെ പുതനും ഭയങ്കരപരാക്രമമുള്ളവനുമായ രാമന്, മുധേടയു 

ദ്ധത്തില്, രാവണാദീന് രാക്ഷസാന്ടരാവണന് ആദിയായ രാക്ഷസ 
ഡ് ഠ 

ന്മാരെ, ഹത്വാംഹനിച്ചിട്ടു്, കിം അകരോത് -എന്തുചെയ്യു. 

പാര്വതി പറഞ്ഞു. 

രാജ്യം പ്രാപിച്ചതില്പിന്നെയുള്ള രാമവൃത്താന്തത്തെ ശ്രീപാധ്വ 
െ 

ത ചോദിച്ചു. 

ശത്രുക്കഠംക്കു ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന മഹാപരാക്രമമുളള കൌസ 

ല്യാപുതനായ രാമന് യുദ്ധത്തില് രാവണന് മുതലായ രാക്ഷസന്മാരെ 

സംഹരിച്ചശേഷം എന്തുചെയ്യു. മാനുഷഭാവത്താല് രാജ്യഭോഗാസ 
ലു [ 

ര റ് ൧ [രി ്ള നിജതത്വത്തെ വിസ്തൂരിച്ചുവോ, അതോ നിസ് പൂഹ 
യ ലി നായ ത്തന്നെയിരുന്നുവോ എന്നു ചോദ്യാഭിപ്രായം. 

ഠ് 9. അഭിഷിക്തസ്ത്വയോദല്യായാം സീതയാസഹ രാഘവട 
മായാമാനുഷതാം പ്രാപ്ൃയകതിവഷാണി ഭൂതലേ 
സ്ഥിതവാംല്ലിലയാദേവ$ പരമാത്മാ സനാതനഃ 

അയോധ്യയായാംട അയോധ്യയില്, അഭിഷിക്ത അഭിഷേകംചെയ്യ 
പ്പെട്ട, രാഘവഃടരാഘവന്, പരമാത്മാട പരമാത്മാവും, സനാതന. 

ശാശ്വതനുമായ, ദേവഃടദേവന്, മായാമാനുഷതാംപ്രാപൃംമായാമനു 
ഷ്യഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട്, ഭൂതലേ ഭൂതലത്തില്, സീതയാ സഹ-സി 
തയോട്ടശ്രടെ, ലീലയാടലീലയോടുക്രടെ, കതിവഷാണിടഎത്ര സം 
വത്സരം, സ്ഥിതവാന്സ്ഥിതിചെയ്യു. 

പരമാത്മാവും, ശാശ്വതദേവനുമായ രാമന് മായകൊണ്ടു” മധ 
ഷ്ൃഭാവത്തെ സ്വീകരിച്ച, അയോദ്യൃയില് മഹാരാജാവായഭിഷേകം 
ലെയ്യപ്പെട്ടശേഷം ഭൂമിയില് സീതാസഹിതനായി ലീലയോടുക്രടെ 
എത്തകാലമിരുന്നു. 



14.14 അഭ്ധാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

ലീലയാ” എന്ന പദത്താല് സ്വേഛാമാതൃത്താല് സര്വവും 
നടത്തുവാന് ശക്തനായ രാമന്െറ ഭൂതലവാസവും, തിരോധാനവും സ്വാധീനമാണെന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

4. അത്ൃജന്മാനുഷംലോകം കഥമന്തേ രഘ ദ്വഹഃ 
ഏതദാഖ്യാഹി ഭഗവന് ത്രദ്ദധത്യാമമപ്രഭോ! 

രഘ,ദവഹഃടരഘുത്രേഷ്ഠ൯, അന്തേംഅവസാനത്തില്, മാനുഷംലോ 
കാട മനുഷ്യയലോകത്തെ, കഥം അത്യയജത് എങ്ങിനെ തൃജിച്ചം പ്ര 
ഭോ! ഭഗവന്! പ്രഭവായ ഭഗവാനെ! ശ്രദ്ദധത്യാഃ മമ. ശ്രദ്ധയോടിരി 
ക്കുന്ന എന്നോടു, ഏതത് ആഖ്യാഹിടഇതിനെ ആഖ്യ്യാനം ചെ 
യ്യാലും. 

രഘുപതി ഒടുവില് ഈ മനുഷ്യലോകത്തെ ഏതുവിധത്തില് വി 
[ 

ട) ലു 
€ ട്ട്പോയി. കേംപ്പാന് ശ്രദ്ധയോടിരിക്കുന്ന എന്നോട്” ഹേ പ്രഭോ! 

ഭഗവന്! ഈ സംഗതി അരും ചെയ്യേണമേ. 

9. കഥാപീയൂഷമാസ്വാല്ല തൃഷ്ണാമേതീവ വഭ്ധാതേ 
രാമച( ന [ ] ചന്ര്രസ്യ ഭഗവന്! ബ്രൂഹി വിസ്തരശഃ കഥാം. 

കഥാപീയൂഷം ആസ്വാല്ല-കഥാമൃതത്തെ ആസ്വഭിച്ചിട്ടു*, മേ തൃഷ്ണാ 
[ഭി [മ] ൽ എനിക്കു് ദാഹം; അതിവ വദ്ധതേട ഏററവും അധികമായ്ക്കുരുന്നും ഭഗ 

വ൯1ടഭഗവാനേ! രാമചന്ദ്രസ്യകഥാംകരാമചന്ദ്രന്െഠ കഥയെ, വിസ്ത 
രശഃ ബ്രഹിട.വിസ്കരിച്ചു പറത്താലും. 

നിന്തിരുവടിയരു€ംചെയയ കഥയാകുന്ന അമൃതപാനുത്താല് എ 
നിക്കു മതിവരുന്നില്ല. ഹേ ഭഗവന് ശ്രീരാമചന്ദ്രന് കഥ വിസ്തരിച്ചു 
പറവാന് കൃപയുണ്ടാകേണം. 

അമൃതത്തെ അതിശയിക്കുന്നതാണ് രാമകഥയെന്നു സാരം. അമു 
തം പാനംചെയ്യാല് ദാഹം ശമിക്കും. അപ്പോം മതിവരും. കഥാ 
സ്വാദത്താല് മതിവരുന്നില്ല. അതിനാല് അമൃതത്തെക്കാഠം അധികം 
രസം കഥക്കുണ്ടെന്നു സിദ്ധിച്ച. 

ശ്രിമഹാദേവ ഉവാച. 

6. രാക്ഷസാനാം വധംകൃത്വാ രാജ്യം രാമഉപസ്ഥിതേ 
ആയ യുമ്മുനയഃ സര്വേ ശ്രീരാമമഭിവന്ദിതും 

രാക്ഷസാനാം വധംകൃത്വാടരാക്ഷസന്മാരുടെ വധത്തെ ഖചെയ്യിട്ട്, രാ 
മേകരാമന്, രാജ്യം ഇഉ പസ്ഥിതേടരാജ്യത്തെ പ്രാപിച്ചപ്പോഠം, സര്വേ 
മുനയ ഭം സര്വന്മാരായ മുനിമാര്, രാമം അഭിവന്ദിതുംഭരാമനെ അഭി 
വന്ദിപ്പാന്, ആയയും ത്യഗമിച്ച. 
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രാക്ഷസന്മാരെ സംഹരിച്ചശേഷം രാമന് രാജ്യാധിപത്യം വഹ 

ല പ് കി ച ] 
ച്ചപ്പോഠം രാമനെ അഭിനന്ദിച്ചു സ്തൂതിച്ചു വണങ്ങുവാന് എല്ലാ മുന 

മാരും വന്നു. 

7. വിശ്വാ മിത്രോസിതഃ കണ്വോ ദു൪വാസാഭൂഗുരംഗിരാഃ 

ക ശ്യപോവാമദേവോത്രിസ്തഥാസപ്ലഷയോമലാഭ. 
4 [ (6 6. അഗസ്തൂഃ സഹശിമെ ഷ്യൃശ്ച മുനിഭിഃ സഹിതോഭ്യഗാത് 

ദ്വാരമാസാദ്യരാമസ്യ ദ്വാരപാലമഥാബ്രവീത്. 

ശിഷ്യൈഃ മുനിഭിഃ സഹിതം ശിഷ്യന്മാരായ മുനിമാരോട്ട്” സഹിതനാ 
യിട്ടു, അഗസ്ത്ൂഭച അഭ്ൃഗാത് ടഅഗസ്ത്രനും അഭിഗമിച്ചു, ദ്വാരം ആ 
സാല്യടദ്വാരത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട്, രാമസ്വടരാമനന്െറ, ദ്വാരപാലം൭ദ്വാ 
രപാലനോട്ട', അഥ അബ്രവീത് അനന്തരം പറഞ്ഞു. 

വിശ്വാമിത്രന്, അസിതന്, കണ്വന്, ദുര്വാസസ്സ്, ഭൂഗു, അംഗീ 
രസ്സ്, കശ്യപന്, വാമദേവന്, അത്രിം മുതലായി നിമ്മലന്മാരായ സ 
കം ശിഷ്യന്മാരായ മുനിമാരോടുക്രൂടെ ലം വന്നു. രാ 
ജധാനിയുടെ ഗോപുരത്തില് നിന്നിട്ടു, രാമന്െറ ദ്വാരപ്പാലകനോട്ട' 
പറഞ്ഞു. 

8. ബ്രുഹിരാമായ മുനയഭ സമാഗത്വയ ബഹിഃ സഥിതാട 
അഗസ്തൃപ്രമുഖാഭ സര്വേ ആശീഭിരഭിനന്മിതും. 

അഗസ്യൃപ്രമുഖാഃട അഗസ്ക്ൂന് മുതലായ, സര്വേമുനയഃടസര്വ മുനി 
മാരും, ആശീഭിഃ അഭിനന്ദിതും- ആശിസ്സകൊണ്ടഭിനുന്ദിപ്പാന്, സമാ 
ഗത്യ-സമാഗമിച്ചിട്ട്', ബഹിഃ നി നില്ലുന്നു വെന്നു, രാ 
വ; രാമനോട്ട് പറത്തൊലും. 
പ മുതലായ മുനിമാര് ആശീര്പാദം ചെയ്യഭിനന്ദി 

വന്ദിപ്പാന് പുറത്തു വന്നു നില്ലന്നുവെന്ന്” രാമനെ ിയിച്ചംചും൪ 
വാല്യീകി വിസ്തരിച്ചു പഠത്തിരിക്കുന്ന മുനിമാരെ താഴെ കാ 

ണിക്കാം: പ. 

കൌശികോഥയവക്രീതോ ഗാര്ഗ്യോഗാലവ ഏവച 
കണ്വോമേധാതിഥേഃ പുത്രഃപൂവയസ്യാം ദിശിയേ സ്ഥിതാഃ. 
സു യശ്ചഭഗ വാന് സുമുഖോവിമുഖസ്ൃഥാ 
ത്തജഗ് മുസ്നലേസഹാഗസ്ത്ഠ യേശ്രിതാദക്ഷിണാംദിശം 
ഷംഗഭ, കവര് ഫാധെൌനമ്യഃ കൌശേയശ്ച മ മഹാനൃഷിഃ 
തേപ്യ്യാജഗ മുഃസശിഷ്യാവൈ യേമശ്രിതാഃ പശ്ചിമാംദിശം 
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വസിഷ്ഠ കശ്യപോഥാത്രിര്പിശ്വാമിതൂഭ സഗൌതമഃ 
ജുമദഗ്നിഭരദ്വാജസ്തേപി സപ്പുഷയ സ്ഥാ 

ഉദീച്ച്യാംദിശിസപ്ലൈതേ നിത്യമേവനിവാസിനഃ.? 

“്കൌശികന്, യവക്രിത൯, ഗാര്ഗ്യന്, ഗാലവന്, മേധാതിഥി 

യുടെ പുത്തനായ കണ്വന്, മുതലായി കിഴക്കുദിക്കിലുള്ളവരും, സ്വസ്തി, 

ഭഗവാന് ആത്രേയന്, സുമുഖന്, വിമുഖന്, അഗസ്ത്രന് മുതലായി തെ 

ക്കദിക്കിലുള്ള വരും, നൂഷംഗന്, കവഷന്, ധൌമ്യന്, മഹാനായ 

കൌശേയജുഷി, മുതലായി പടിഞ്ഞാറ ദിക്കിലുള്ളവരും, വസിഷ്ഠന്, 

കശ്യപന്, അത്രി, വിശ്വാമിത്രന്, ഗൌതമന്, ജമദഗ്നി, ഭരദ്വാജന്, 

മുതലായി വടക്കുദിക്കില് നിത്യവും വസിക്കുന്ന സപ്ലൃഷികളും വന്നു.” 

പ്രാച്യയവാല്പി കീയത്തില് 

കെഥോമേധാതിഥേഃപൃതൂഭഃ?? 4മുമുകുഃ പ്രമുചുസ്ൃഥാ”” 

മേഷല്ഗുഃഭകമഠോ? “രൌദ്രാശ്വശ്ച മഹാതപ്പാട? 

എന്ന പേരുക൦ം അധികമായിട്ടും കാണുന്നുണ്ടു . 

9. പ്രതീഹാരസ്ലതോരാമമഗസ്മ്ൃവചനാല്ദ്രതം 

നമസ്തൃത്യാബ്ബ വീദ്വാക്യം വിനയാവനതഃപ്രഭം 

തതഃ പ ദപാരപാലന്, അഗസ്മവചനാത് ക ത്രഗ 

സ്കൂരുടെ വാക്കിനാല്, ദല പ്രഭംരാമംടപ്രഭവായ രാമനെ, 

നമസ്ത്ത്യടനമസ്ത് രിച്ചിട്ട് , വിനയാവനതഃടവിനയത്താല് താഴ്സയുള്ള 

വനായി്ട: , വാക്യം കി: വാക്യത്തെ പറഞ്ഞു... 

അനന്തരം കാവല്ക്കാര൯ അഗസ്ത്ൃരുടെ വാഷ്യാനുസരണം വേ 

ഗം മഹാരാജാവായ രാമനെ ചെന്നു നമമസ്ത്രിച്ചു. വിനയത്തെ പ്ര 

കാശിപ്പിച്ച് താഴ്ചയോടു കൂടെ ഈവിധം പഠഞ്ഞു. 

10. കൃതാംജലിരുവാര. പദമഗസ്ഷ്ോമുനിഭി സഹ 

ദേവ! ത്വദ്ദശനാത്ഥായ  പ്രാപ്ലോബഹിരുപസ്ഥിത. 

ൃതാംജലിഃടലെയ്യപ്പെട്ട അംജലിയോടുക്രടിയവനായിട്ടു , ഇദം ഉവാ 

ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു, ദേവ! മഹാരാജാവേ! ത്വദ്ൃശനാത്ഥായം- നി 

ന്തിരുവടിയെ കാണ്മാനായ്യൊണ്ട്', മുനിഭിട സഹകചമുനിമാരോടുക്രടെ, 

പ്രാപ്ലിഃ അഗസ്കദടപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന അഗസ്തൂ൪, ബഹിഃ ഉപസ്ഥിതഃം 

പുറത്തു നില്ലുന്നുണ്ടു . 

ദ്വാരപാലന് കൈകളെ ശിരസ്സില് വെച്ചു തൊഴുതുണത്തിച്ചു 

6൨ മഹാരാജാവേ! അവിടുത്തെ കാണ്മാന് മുനിമാരോടുക്രടെ ആശ്ര 
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റ 

മത്തില് നിന്നു വന്നിരിക്കുന്ന അഗസ്കൂര പുറത്തു സമയം കാത്തുനില്ലയ 

ച് ന്നുണ്ടു . 

11. തമുവാചദ്വാരപാലം പ്രവേശയ യഥാസുഖം 

പൂജിതാ വിവിശുര്വേശ്മു നാനാരത്മ വിഭൂഷിതം. 

തം ദവാരപാലംചത്ത ദ്വാരപാലനോട്ട”, ഉവാചംപറഞ്ഞു, യഥാസ 

ഖം പ്രവേശയംസ ഖമാകുംവണസ്ണേം പ്രര്പശിപ്പിച്ചാലും, പൃജിതാഃ-.പു 

ജിക്കപ്പെട്ട അവര്, നാനാരത്തവിഭൂഷിതംനാനാരത്നങ്ങളുാല് അലങ്ക 

രിക്കപ്പെട്ട, പേശ്ശൂ- ഭവനത്തെ, വിലിത്ുഃടപ്രവേശിച്ച. 

൬ ദ്വാരപാലനോട്ട് ശ്രീരാമചദ്ര്രന് പറഞ്ഞു. “അവരെ സുഖ 

മാകുംവിധം പ്രവേശിപ്പിക്കുക”. കല്ലനകേട്ട കാവല്ക്കാരന് മുനിമാ 

രെ വന്ദിച്ചു. ബഹുവിധരത്ങ്ങംകൊണ്ടലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന രാജധാനി 

യില് അഗസ്തൃരും ശിഷ്യന്മാരും പ്രപേശിച്ച. 

19. ദുഷ്ട്വാരാമോമനീന്ശീഘ്യം പ്രത്ൃത്ഥായകൃതാംജലിഃ 

പാദ്്യാഘ്യാദിഭിരാപുജ്യ ഗാംനിവേദ്യ യഥാവിധി 

13. നത്വാതേഭ്യോദദൌ ദിവ്യാന്യാസനാനിയഥാഹത 

ഉപവിഷ്ടാഃ പ്രഹൃഷ്ഠാശ്ച മുനയോ രാമപൃജിതാഃ. 

രാമഃ മുനീന് ദ്ൂഷ്ട്വാടരാമന് മുനിമാരെ ദരിച്ചിട്ട് , ശീഘം പ്രതൂത്ഥാ 
[ഭി 

യംവേഗം പ്രതൃത്ഥാനം ചെയ്യിട്ട് , ൃതാംജലിഃട ചെയ്യപ്പെട്ട അംജ 

ലിയോടുക്രടിയ വനായിട്ട്”, പാല്്യാഘ്യാദിഭിഃട പാദ്യം, അഘ്യം എന്നി 
ടി വകൊണ്ട് , ആപുജ്യ-ഏററവും പൂജിച്ചിട്ട്, യഥാവിധി ഗാംനിവേല്ലട 

വിധിപ്രകാരം ഗോവിനെ നിവേദിച്ചിട്ട്, തെഭ്ചഃ നത്വാ. അവക്കാ 
൧ ഠ യ്യകാണ്ട് നമസ്ത്ൃരിച്ചിട്ട്', ദിവ്യാനി ആസനാനിടടിപ്യങ്ങളായ ആസ 

നങ്ങമെ, യഥാഹതഭ ദദൌംയോഗ്യതാനുസരണം ദാനംചെയ്യ. 

മുനിമാരെക്കണ്ട ഉടനെ രാമന് എഴനീറെറതിരേറ൨. അംജലി 

ക്രപ്പിത്തൊഴതു. വിധിപ്രകാരം അഘ്യപാദ്യാദിക൦ം നല്കി പൂജിച്ച. 

പതുവിനെ സമപ്പിച്ചു. യോഗ്ൃതാനുസരണം എല്ലാപേക്കും ആസന 

ങ്ങാംകൊടുത്തു. എത്രയും മാനനീയന്മാരായ മഹാരാജാക്കന്മാരും, 
ഗഞാനവൃദ്ധന്മാരായ താപസന്മാരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണെന്ന്' ഭ 

ഗവാന് അനുഷ്ലാനത്താല് ലോകത്തിന്നുപദേശിച്ച. 
ഇ 
വൃഷഭംവമദഹാക്ഷംവാ മഹാജംവാ 

ശ്രോതിയായോപകല്ലയേത്?* 
(% [ര] ം ശ്രോത്രിയന്ന് കാശുക്കുട്ടിയേയോ, വലിയ കാളയേയോ, വലി 
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യ ആട്ടിനേയോ സമപ്പ്രിക്കേണം.?? എന്ന സ്തൂതിപ്രകാരം വൃഷഭത്തെ 
സമപ്പിച്ചതാകുന്നു. 

ആസനത്തെകറിച്ച് ശ്രീവാല്വീകി:__ ) 
തേഷുകാഞ്ചന ചിത്രേഷു സ്വാസ്തീര്ണേഷു സുഖേഷുച 
കുശോത്തരേഷ്വഥാസീനാഭ ആസനേഷൃഷിപുംഗവാഴ? 

സ്വര്ണവേലകൊണ്ട് വിചിത്രങ്ങളും നല്ലവണ്ണം വിരിക്കപ്പെട്ട 
വയുമായ ആസനങ്ങളിലും, ദഭാസനങ്ങം മീതെയിട്ടിട്ടുകുള ആസന 
ങ്ങളിലും ജ്ടഷിത്രേഷ്ഠന്മാര് ഇരുന്നു. 

14. സംപൃഷ്ടകശലാഭ സര്വേ രാമം കുശല മബ്രുവന് 
കുശലം തേ മഹാബാഹോ! സര്വത്ര രഷുനന്ദന! 

ദിഷ്ട്ലേദാനീം പ്രപശ്യാമോ ഹതശത്രുമരിംദമ! 
നഹിഭാരഃസ തേരാമ! രാവണോ രാക്ഷസേശ്വരഃ 

സംപൃഷ്ടകുശലാഭ സര്വേ സമൃക്കാം വണ്ണും പൂച്ഛിക്കപ്പെട്ട കുശല 
ത്തോടുക്രടിയ സര്വരും, രാമം കുശലം അബ്രുവന്..രാമനോട്ട്' കുശ 
ലംചോദിച്ചു, മഹാബാഹോ! രഘുനന്ദന!ടമഹാ പരാക്രമിയായ രാമ!, 
തേ സര്വത്രകശലംടഅമ്ങെക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കുശലമോം, 
അരിംദമ1-ഹേ ശത്രുനിഷൃദന!, ഇദാനീംടഇപ്പോറം, ദിഷ്ട്യാ. ഭാഗ്യ 
ത്താല്, ഹതശത്രും ത്വാം -ഹനിക്കപ്പെട്ട ശത്രുക്കളോടുക്രടിയ അങ്ങ 
യെ, പശ്യയാമഃ.ഞങ്ങറം കാണുന്നു, രാക്ഷസേശ്വരഃ സഃ രാവണഃ.രാ 
ക്ഷസരാജാവായ ആ രാവണന്, തേ നഹി ഭാര$ംഅങ്ങെക്ക് ഭാരമാ 

യിരുന്നില്ല. 

ശ്രീരാമനാൽ കുശലം ചോദിക്കപ്പെട്ട ജ്ടഷിമാരെല്ലാവരും രാമ 
നോട്ടം, “ഹേ വീരാഗ്രഗണ്യനായ രാമ! അഞ്ങയ്മ്ഛം രാജ്യത്തിലും കുശ 

ലമോ? എന്ന് ചോദിച്ചു. ദേഹ ശത്രുക്കമെ സംഹരിപ്പാന് സമത്ഥനാ 

യ രാമ! സകല ശത്രുക്കളേയും വധിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയെയിപ്പോഠം 
കാണ്മാന് സാധിച്ചത് ഭാഗ്യമാണെന്ന്” ഞങ്ങറം കരതുന്നു. രാക്ഷസാ 

ധീശ്വരനായ രാവണനന്െറ വധം അങ്ങെക്ക് ഭാരമായിരുന്നില്ല. 

16. സധനുസ്ത്വംഹി ലോകാംസ്തരീന് വിജേതുംശക്ത ഏവച 

ദിഷ്ട്യാ ത്വയാ ഹതാ സര്വേ രാക്ഷസാ രാവണാഭയ 

സധനുഃത്വം ഹിടധനുസ്സ്സോടു കൂടിയ അങ്ങുന്നു നിശ്ചയമായും, ത്രീന് 

ലോകാന്ച മുന്നു ലോകങ്ങളെ, വിജേതുംട വിജയിക്കുവാന്, ശക്തഭ ഏ 
് 

വചടശക്തന്തന്നെ, ദിഷ്ക്യാട ഭാഗ്യത്താല്, രാവണാദയഃംരാവണന്൯ന് 
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ആദിയായ, സര്വേ രാക്ഷസാഃട-സര്വ രാക്ഷസന്മാരും, ത്വയാ 

ഹതാഃ അങ്ങയാല് ഹനിക്കപ്പെട്ടു. 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, വില്ലെടു ത്തുപിടിച്ചാല് മൂന്നുലോകങ്ങളേ 

യും ജയിപ്പാന് അഞ്ങുന്ന് നിശ്ചയമായും സമത്ഥന്തന്നെ. രാവണാദി 

കളായ സര്വ രാക്ഷസന്മാരും അങ്ങയാല് സംഹരിക്കപ്പെട്ടതു ഭാഗ്യ 

മായി. 

1/. ശക്യമേതന്മഹാബാഹോ! രാവണസുയ നിബര്ഹണം 
അശക്ൃമേതല്സംപ്പാപ്ലം രാവണേയ്യന്നിഷുദനം 

മഹാബാഹേ!ട മഹത്തുക്കളായ ബാഹുക്കളോടുക്രടിയോവേ!, എത 

ത് രാവണസ്യ നിബര്ഹണംടഈ രാവണവധം, ശക്യംടസാധിക്കുന്ന 
തുതന്നെ, രാവണേഭടരാവണിയുടെ, നിഷൂദനം യത് വധം യാതൊ 

[ഭ ഴി ന്നോ, അശക്യം ഏതത് ടഅസാധ്യമായ ഇതു, സംപ്രാപ്ലംട സാധിച്ചു. 
ല്ല ഹേ മഹാ പരാകമശാലിന്൯! രാവണസംഹാരം സാധിക്കാവുന്ന 

തുതന്നെ. രാവണപുൂത്രനായ ഇദ്രരജിത്തിന്െറ അസാധ്യമായ വധം 
[ടി രി സാധിച്ചുവല്ലൊ. അതാണു് ഭാഗ്യമായതു്. 

18. അത്തകപ്രതിമാഭ സര്വേ കുംഭകര്ണാദയോമുധേ 
അന്തകപ്രതിമൈര്ബാണൈര്ഹതാസ്നേ രഘുസത്തമ! 

അന്തകപ്രതിമാഃടഅന്തകന്നു തുല്യന്മാരായ, കും ഭകര്ണാദയഃസര്വേട 
കുംഭകര്ണാദികം സര്വരും, അന്തകപ്രതിമൈമഃ ബാണൈഃ_ അന്തക 
തുല്യങ്ങളായ ബാണങ്ങംകൊണ്ട് , തേ ഹതാഃംഅങ്ങയാല് ഹനി 
ക്കപ്പെട്ടു. 

യമനെപ്പ്യോലെ ഭയങ്കരന്മാരായിരുന്ന കുംഭകര്ണാദി സവ്വരാക്ഷ 
സന്മാരും, യുദ്ധത്തില്, അന്തകനെപ്പ്യോലെ തടുക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാ 
ത്തതായ ശക്തിയുള്ള അങ്ങയുടെ ബാണങ്ങളാല്, വധിക്കപ്പെട്ട. 

19. ദത്താചേയം ത്വയാസ്ത്ാകം പുരാഹൃഭയദക്ഷിണാ 
ഹത്വാരക്ഷോഗണാന് സംഖ്ലേകൃതകൃത്യോദ്യജീവസി. 

രാട പണ്ടു, ത്വയാ വൂ ടും ത്വയാടഅങ്ങയാല്, അസ്മാകം ഞങ്ങറംക്ക്', ഇയം അ 
ഭയദക്ഷിണാഈ അഭയ രൂപമായ ദക്ഷിണ. ദത്താചം ന 
യുംലയ്മും സംഖ്ല്േടയുദ്ധത്തില്, 
ളെ, ഹത്പാടഹനിച്ചിട്ട്, 
പ്പ്യോഠം ജീവിക്കുന്നു. 

ൂ ല്കപ്പെടുക 
രക്ഷോഗണാനകരാക്ഷസസമൂഹങ്ങ 

കി ്ു കൃതകൃത്യഴ അദ്യജീവസി-കൃതകൃത്യനായി 

പണ്ടു ഞങ്ങറം ദണ്ഡകവനത്തില് പെ ം 
ടി 

രാക്ഷ സന്മാരില് നിന്നു മല ഭയത്തെ അറിയിച്ചസമയം ഭയംരീ ത്തു രക്ഷിക്കാമെന്നുമൂള അനു 
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ഗ്രഹരൂപമായ ദക്ഷിണ ഞങ്ങം.ക്കങ്ങുന്ന നല്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോം 
ഡുദ്ധത്തില് സവ്വരാക്ഷസസമൂഹങ്ങളെയും സംഹരിച്ചു അങ്ങുന്ന് 
കൃത്യനായിരിക്കുന്നു.?? ധര്്്്്ചുത്ള്ടു അഞ്ങഡധ്യടെ ം 
നം ശ്ാഘ്യയം എന്നു സാരം. 

90. ശ്രത്വാതഭാഷിതം തേഷാംമനീനാം ഭാവിതാത്മനാം 
വിസ്കയംപരമംഗത്വാ രാമഃപ്രാംജലിരബ്ബവീത്. 

ഭാവിതാത്മനാംടഭാറവിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവോടുടക്രടിയ, തേഷാംമുനീ 

നാംടആ മുനിമാരുടെ, ഭാഷിതം വചനത്തെ, ശ്രത്വാതു-കേട്ടിട്ടാവ 

ട്ടെ, പരമം വിസ്മയംട അത്യന്തം ആശ്ചയ്യത്തെ, ഗത്വാ൦പ്രാപിച്ചിട്ട്, 

പ്രാംജലിഭരാമഃംഅംജലിയോടുക്രടിയ രാമന്, അബ്രവീത് പറഞ്ഞു. 

നിരന്തരം ആത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മുനിമാ 

രുടെ വാക്കു കേട്ടപ്പോ൦ം അത്യാശ്ചയയപ്പെട്ട രാമന് അഞ്ജലിക്രപ്പി 
ത്തൊഴ്തു പറഞ്ഞു. 

&ഭാവിതാത്മാക്കറം?? എന്ന വിശേഷണത്താല് മുനിമാര് ഭംഗി 

വാക്കുപറഞ്ഞു സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരല്ലെന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്ര 
ജിത്തിനെറ വധം സഖസാധ്യമല്ലെന്നവര് പറഞ്ഞതില് വിശേഷമു 

ഞ്ടായിരിക്കുമെന്ന വിചാരമാണ് ആശ്ചയ്യത്തിന്നു കാരണം. ഇന്ദ്രജി 

ത്തിന്െറ വധത്തെക്കുറിച്ച്” മഹഷിമാര് രാമനോടു പറഞ്ഞ വാക്യം 

പാശ്ചാത്യ) വാല്വീകീയത്തില്:__ 
ഒ്ദ്ദിഷ്ണ്യാതസ്യമഹാബാഹോ കാലസ്ഷ്യേവാഭിധാവതഃ 

മുക്തഃസുരരിപോല്വീര പ്രാപ്ലശ്ചവിജയസ്തഥാ 

അഭിനന്ദാമതേസവ്വേ സംശ്ുത്യ്യേനദ്രജിതോവധം 

അവഡ്വയഃ സവ്ൃഭൂതാനാം മഹാമായാധ രോയുധി 

വിസ്തുയസ്നവേഷചാസ്താകം ത്വല്ശ്രുത്വേന്ദ്രജിതോവധം.?? 

ാലനെന്നപോലെ യുദ്ധഭൂമിയില് നാലുഭാഗത്തും പായുന്ന 

ദേവശത്രുവായ ഇന്ദ്രജിത്തിനെറ പിടുത്തത്തില് നിന്ന്” അങ്ങക്ക്” മോ 

ചനവും വിജയവും സിദ്ധിച്ചതു ഭാഗ്യം. അങ്ങുന്ന് ഇന്ദ്രജിത്തിനെ വ 

ധിച്ചതായറിയുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. യുദ്ധ 

ത്തില് മഹാമായാ പ്രയോഗകശലനായ അവനെ ഒരു പ്രാണിക്കും 

വധിക്കാന് സാധിക്കുന്നതല്ല. ആ ഇന്ദ്രജിത്തിനെ അങ്ങുന്നു വധിച്ചു 
ഛി 

തായി കേട്ട ഞങ്ങറംക്കത്ഭുതം തോന്നി.” 

91. രാവണാദീനതിക്രമ്യ കുംഭകര്ണാദിരാക്ഷസാന് 

രിലോകജയിനോഹിത്വാകിം പ്രശംസഥരാവണിം. 



ഒന്നാം സര്ഗ്ഗം 1491 

ര്യ 

ത്രിലോകജയിനഃടമൂന്നലോകങ്ങളെയും ജയിച്ചുവരായ, രാവണാദീന്ം 
രാവണാദികളെയും, അതിക്രമ്യ-അതക്രമിച്ചിട്ട് , കുംഭകര്ണാദി രാ 

ഠ ക്ഷസാന് ഹിത്വാടകംഭകര് ണാദി രാക്ഷസന്മാരെ, വിട്ടിട്ടു, രാവണിം 

രാവണപുത്തനെ, കിംപ്രശംസഥട എന്തുകൊണ്ടു നിങ്ങറം പ്രശംസി 
ക്കുന്നു. 

ഒന്നു ലോകങ്ങളെയും ജയിച്ച രാവണന് കുംഭകര്ണന് മുതലായ 
രാക്ഷസന്മാരെ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട്” ഇന്ദ്രജിത്തിനെ നിങ്ങറം പ്രശംസി 
പ്യാന് കാരണമെന്താകുന്നു??? 

രാമനെറ ചോദ്യം ലാല്പീകീയത്തില് :_.. 

മഹാബലംകുംഭകര്ണം രാവണംച നിശാചരം 
അതിക്രമൃമഹാവിയ്യും കിം പ്രശംസഥരാവണിം 
കിദ്ദശോവൈപ്രഭാവോസ്യ കിം ബലംകഴ പരാക്രമഃ 
കേനവാകാരണേനൈഷ രാവണാദതിരി ച്ൃൃതേ.?? 

മേഹാബലവാനായ കുംഭകര്ണനെയ്യം രാവണനെയും അതിക്ര 
മിച്ചു, മഹാവീയ്യയവാനായ ഇന്ദ്രജിത്തിനെ നിങ്ങഥം എന്തുകൊണ്ടു് 
പ്രശംസിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രജിത്തിന്െറ പ്രഭാവം ഏതുവിധം? ബലം എന്താ 
കുന്നു? പരാക്രമം എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്തു കാരണത്താല് ഇദ്ര്ജി 
ത്ത” രാവണനെക്കാഠം മീതെയുള്ള വനെന്നു വന്നിരിക്കന 

2, തതസ്തദ്വചനംശ്രുത്വാ രാഘവസ്യ മഹാത്മനഃ 
കുംഭയോനിര്മഹാതേജാ രാമം പ്രിതൃയാവചോബ്രവീത്. 

തതഃ മഹാത്മനഃ രാഘവസ്യം അനന്തരം മഹാത്മാവായ രാഘവ ച റ സെറ, തത് വചനം ആ വചനത്തെ, ശുത്വാ-ശ്രവിച്ചിട്ട്, മഹാതേ 
ഓാഭടമഹത്തായ തേജസ്സ്ോടുക്രടിയം, കുംഭയോനിദടഅഗസ്മ്യന്, 

ടി ത്യാടപ്രിതിഷോടുക്രടെ, രാമംപരറമം 
സ്സിനെ പറഞ്ഞു. 

പ്രി 
[ട്] 

[ര] നാട ൭ വിഥഴ്$ അബ്രവീിത അജ (൨) ൨) 

അനന്തരം മഹാത്മാവായ രാമനറെറ ത്ത ചോദ്യം കേട്ട മഹാ പ 
[| ി തപസ്വയായ അഗസ്ത്യര് സന്തോഷപൂര്വം രാമനോട്ട് പറഞ്ഞു. 

12 | 9, ശൃണുരാമ! യഥാവൃത്തം രാവണേ രാവണസ്ൃച 
ജന്മകമ്മവരാദാനം സ ദ്ക്ഷപാല്ഗദതോമമ. 

രാമ!ടഹേ രാമ, രാവണേഭടരാവണപുത്രനെറയു ം രാവണസ്യചടകരാവ ണന്െനെറയും, ജന്മകര്മവരാദാനം മനനം, പ്രവൃത്തി, വരഗ്രഹണം, ഇ വയെ, സം€ പാത് ടെ യിട്ട്: ം സംക്ഷേപ്പാത ടചുരുക്കമായിട്ടു്, യഥാവൃത്തം ഗഭദതഃ മമത യവി റ ്' 
ണ്ടായവധം പറയുന്ന എന്നില്നിന്ന്, ശൃണുംത്രവിച്ചാലും, 
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4 ഹേ രാമ! ഇന്ദ്രജി ത്തിന്െറയും രാവണനെറയും ഉല്പത്തി, ത ി 
ടയ [ഴ] പപ്സ് ബ്രഹ്മാവില്നിന്നു' വരഗ്രഹണം മുതലായതിനെ ഉണ്ടായവി 

ധത്തില് ചുരുക്ക മായിട്ടു്' ഞാന് പറയാം, കേട്ടുകൊഴംക.?? 

വാല്വീകീയത്തില് കാണുന്ന അഗസ്ത്യവചനം:__ 
" തൃണുരാജന് യഥാവൃത്തം തസ്യതേജോ ബലംമഹതി 
ളുഘാന ചരിപൂന്ദയന യഥാവധ്ൃശ്ചശത്രഭിഃ 
അഹത്തുരാവണസ്യേദം കുലംജന്മചരാഘപ 
വരപ്രദാനംചയഥാതഥാ സര്വംബ്രവീമിതേോള്? 

നി ി  , ഹേ രാജാവേ ഇന്ദ്രജിത്തിന്െറ തേജസ്സ്, മഹത്തായ ബലം 
എന്നിവയേയും, എങ്ങിനെ അവന്െറ ശത്രുക്കളെ അവന് ഹനിച്ചു, 
എങ്ങിനെ അവന് ശത്രുക്കളാല് വധിക്കപ്പെടടവാന് കഴിയാത്തവനാ 

്ി യ്കുന്നുവെന്നതിനേയും രാവണനെറ കുലം ജനനം, വരഗ്രഹണം, മുത 
ലായ സര്വവും ഞാനങ്ങയോടു പറയാം. കേട്ടുകൊഠംക. 

24. പുരാകൃതയുഗേരാമ! പുലസ്യനേപ്യോ ബൃഹ്മണഃ സുതഃ 
തപസ്തുപ് തുംഗതോവിദ്വാന് മേരോഃ പാര്വംമഹാമതിഃ 

രാമ!ഹേ രാമ! പുരാകൃതയുഗേട പണ്ട് കൃതയുഗത്തില്, ബ്ഹ്മണഭ 
സുതഃ മഹാമതിഃ വിദ്വാന് പുലസ്ത്രഃട ബ്ൃഹ്മാവിന്െറ പുത്രനും മഹാ 
ബുദ്ധിമാനും വിദ്വാനുമായ പുലസ്മ ൮൯, തപഃ തപ്തും-തപസ ചെ 
യ്ക്കാനായ്യൊണ്ടു , മേരോഃ പാശ്വംടമേരുവിനന്െറ പാശ്വത്തെ, ഗതഃ. 
ഗമിച്ചു. 

അല്ലയോ രാമ! പണ്ടു കൃതയുഗത്തില്, ബ്ൃഹ്മാവിന്െറ പുതുനും 
മഹാ ബുദ്ധിമാനും വിദ്വാനുമായ പുലസ്ത്യനു തപസ്സ്റ ചെയ്താന് മേരു സ്ന 
പവ്ൃതത്തിനെറ താഴ്ചരയില് ചെന്നു. 

85. തൃണബിന്ദോരാശത്രമേസൌ നൃയവസന്മുനിപുംഗവഃ 
തപസ്ലേപേമഹാതേജാഭ സ്വാധ്യായനിരത$ സദാ. 

സദാസ്വാധ്യായ നിരതഃ-എല്ലായ്യോഴചം വേദപാഠത്തില് തല്പരനും, 
മഹാതേജാഃ മഹാതേജസ്വിയും, മുനിപുംഗവഭചമുനിത്രേഷ്ഠനുമായ, 

ഗ് 
് അസൌകഇവന്, തൃണബിന്ദോ ആശ്രമേകതൃണബിന്ദുവിന്െറ ആ 

ട്] ലു പതപസ ശ്രമത്തില്, നൃവസത് ടനിവസിച്ചു, തപ തേപേടതപസ്സു ചെയ്തു 
മഹാതേജസ്വിയായ പൂലസ്കൂന് തൃണബിന്ദുവിന്െറ ആശ്രമ 

ഴി ത്തില് വസിച്ചു. എപ്പോഴും വേദപാഠതല്പരനായിട്ട തപപസ്സുചെ 
റൂ സം ടി കൂറു യ്ക. മുനിമാരില്വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ ഭവിച്ചു. 
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886. തത്രാശ്രമേമഹാരമ്മയേ ദേവഗന്ധര്വകന്യകാഃ 

ഗായത്ത്യോനനുതുസ്തത ഹസന്ത്യോവാദയന്തിച 

പുലസ്ത ൃ)സ്യതപോവിഷ്ം ചക്രുഃ സര്വാഅനിന്ദിതാഃ 

മഹാരമ്യേ തത്ര ആശ്രമേ- ഏററവും രമണീയമായ ആ ആശ്രമ 

ത്തില്, അനിന്ദിതാഃ ദേവഗന്ധര്വകമന്പകാഃട സുന്ദരികളായ ദേവഗ 

സ്ധര്വകമ്പകമാര്, ഗായന്ത്യഭഗാനം ചെയ്യുന്നവരും, ഹസന്ത്യട-ഹ 

സിക്കുന്നവരുമായിട്ട് പുലസ്ത്്യസ്യ-പുലസ്ത ൮൯൨, തപോവിഘ്യം ച 

രു തപസ്സിനു വിഘ്ലംചെയ്യും വാദയന്തിച പ ചറ 

ക്കി, ലി] തത്ര നനൃതുഃ എല്ലാവരും അവിടെ നത്തനം ചെയ്യു. 

മനസ്സിന്നത്യാനന്ദം നല്കുന്ന ആ ആ ശ്രമസമീപത്തില് അതി 

സ് ദേവഗന്ധര്വകന്യകമാര് വന്നു. പാട്ടും, ചിരിയും, വാ 

ദ്യഘോഷവും, കളിയുംകൊണ്ടു് പുലസ്ത്യന് തപസ്സിനെ വിഘ്ചപ്പെ 

ടുത്തി. 

“ഗായത്ത്യോവാദയന്ത്യശ്ച ലാസയന്ത്യസ്പശഥൈവച 
ച മുനേസ്പപസ്വിനസ്തസ്വ) വിഘ്യം ചക്രുരനിന്ദിതാഭ. 

“പ്പാടന്നവരും, ആടുന്നവരും വാദ്യം മുഴക്കുന്നവരുമായിട്ട് ത്ത 
ഴി 

സുന്ദരിമാര് തപസ്സുചെയ്യുന്ന ആ മുനിക്കു വിഘ്ലമുണ്ടാക്കി"" എന്നു 
ശ്രീവാല്വീകീയവചനം. 

21/. തതഃ ക്രുദ്ധോമഹാതേജാ ല്യാജഹാരവചോത്ഥവത് 

യാമേദൃഷ്ണിപഥംഗമച്ഛേത് സാഗഭംധാരയിഷ്യൃതി. 
താഃ സർവാഃ ശാപസംവിഗ്നാ നതംദേശംപ്രചക്രമഃ 

തതഃ ക്രുദ്ധഃ മഹാതേജാടട അനന്തരം ക്രോധിച്ചു മഹാതേജസ്വി, അ 
ത്ഥവത് വചഃകമഹത്തായ അത്ഥമുമൂു വലസ്സിനെ, വ്യാജഹാരടവ്യ്യാ 

ഹരിച്ചു, മേദ്ൃഷ്ടിപഥം-എനെറ കിം യാഗച്ചേത്ടയാ 
തൊരുവം പ്രവേശിക്കുമോ, സാ ഗഭം ധാരയിഷ്യതിഅവഠം ഗദം ധ 
രിക്കും, ശാപസംവിഗ്നാഭ_ ശാപത്താല് ഭയപ്പെട്ട, താട സര്വാഃആ 
സര്വരും, തം ദേശം ആ ദേശത്തെ, നപ്പ ചക്രമുഃപ്രക്രമിച്ചില്ല. 

തപപസ്സുകൊണ്ടുജജപലിക്കുന്ന പുലസ്ത്യയന്ന്” കോ 1മധികരിച്ച. 
സ്ത്രീകഠംക്ക് അവമാനം യ അത്ഥം അടങ്ങി 
വാക്കുകൊണ്ടു ശപിച്ചു. എ ന്റ ദൂഷ്ലിമാര്ഗത്തില് അകു൭ ചുടുന്ന 
സ്തീ ക ഭവിക്കും. ? ഈ൬ ശാവ [1181 ട്! ഭവ: വ്വ ടെ ത്ത) സികറം 

റി ന ത്ര 
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88. ണമ കമ്പാതന്നാശൃണോദവചട 
വിച ചാരമുനേരഗ്രേ നിഭയാ തം പ്രപശ്യതീ. 

20. ബഭൂവപാണ്ഡുരതനുര്വ്യഞ്ജിതാന്തഃ ശരിരജാ. 
ദുഷ്്വാസാദേഹവൈവര്ബണ്യം ഭീതാപിതരമന്വഗാത്. 

രാജഷേഃ തൂണബിന്മോഭരാജഷിയായ തൃണബിന്ദുവിന്െം, കന്പ്യാതു 
കനൃയാകട്ടെ, തത് വചദടത്ആ വ ചസ്സിനെ, ന അശൃണോത് ടി 
ചില്ല, നിഭയാം ഭയരഹിതയായിട്ടു, തം പ്രപശ്ൃതീ_അവനെ നോക്കു 
ന്നവളായിട്ടു, മുനേഭ അഗ്രേടമു സി മുമ്പില്, വിചചാര_വിചരി 
ച്ച, വി ശരീരജാടസു ചിപ്പിക്കുന്ന ഗഭല ക്ഷണത്തോട്ടക്രടി 
യിരിക്കുന്ന, പാണ്ഡുരതനുഃ ബഭൂവ - പാണ്ഡുരനിറത്തോടുക്രടിയ ദേ 
ഹത്തോടുക്രടിയവളായ് ഭവിച്ച, സാ-അവം, ദേഹവൈവര്ണ്യംം 
ദേഹവിവര്ണതയെ, ഭൂഷ്ടപാടദശിച്ച് , ഭീതാ പ് ം പി 
തരംപിതാവിനെ, അന്വഗാത് വായി 

വാജഷിയായ തൃണബിന്ദുവിന്െറ പുത്രി ഈ ശാപവ്ൃത്താന്തം 
കേട്ടിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം അവ ശങ്ക ലേശവുമില്ലാതെ മുനിയെ 

നോക്കിക്കൊണ്ട് മുന്ഭാഗത്തുക്രടെ സഞ്ചരിച്ച. ഉടനെ അവഠാക്കു ഗദ 

ലക്ഷണം മനസ്സിലാകത്തക്കവിധം ശരീരത്തിന്നു വര്ണവ്യത്യാസം 
കണ്ടു. ഭയത്തോടുക്രടെ അവ പിതൃസമിപത്തു ഗമിച്ചു. 

90. തൃബബിന്ദുശ്ചതാം ദൂഷ്ട്വാ രാജഷിരമിതല്പുതിഃ 

ഡ്യാത്വാമുനികൃതം സര്വമവൈല്വിജ്ഞാനചക്ഷൃഷാ. 

അമിതദ്മുതിഭഅമിതയായ ല്ലൃതിയോടുക്രടിയ, രാജഷി തൃണബിന്ദു 

രാജഷിയായ തൃണബിന്ദു, വി; തു 

ഷാം അറിവാകുന്ന ചക്ഷ്യസ്സു കൊണ്ടു , മുനികൃതം സര്വംടമുനിയാല് 
ചെയ്യപ്പെട്ടതായ യ അവൈത് ട അറിഞ്ഞു. 

അമിതപ്പഭാവമുമുള രാജഷിയായ തൃണബിന്ദു ആ അവസ്ഥയി 
ചിരിക്കുന്ന അവളെക്കണ്ടു ചോദിച്ചപ്പോഠം കാരണമറിയാത്ത അവ€ം 

മെൌനംപൂണ്ടു നിന്നു. രാജഷി പു ന ആ അവസ്ധഥഥക്കു കാരണമെ 

ന്തെന്ന് ഏകാഗ്രചി ത്തനായി ധ്യാനിച്ചു. പുലസ്കമുനിയുടെ ശാപവും 

മറ൨ സകലസംഗതിയും ജഞാനദൃഷ്ടികൊണ്ടറിഞ്ഞു. 

ശ്രിവാല്ലികീയത്തില് വ്യൃക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന പല്പങ്ങറം:-. 
“താംതുദൃഷ്ടവാതഥാഭൂതാം തൃണബിന്ദുരഥാബ്രവീത് 
കിംത്വമേതഭസ ദുശം ഡാരയഡസ്യാത്മനോവപുട 
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സാഥകൃതാഞ്ജലിദ്റീനാ കന്പോവാചതപ്പോധനം 

നജാനേകാരണം താതയേനദമരൂപമീദശം 

കിന്തുപൂയുയംഗതാസ്നേവ്യകാ മഹഷേഭാവിതാത്മനഭ 

പുല സ്ൃസ്യാത്രമപദമന്വേഷ്ടും സ്വസഖീജനം 

നചപശ്യാമൃഹംതത്ര കാം പിദഭ്യാഗതാംസഖീം 

രൂപസ്യതൂവിപയ്യാസം ലബ്ദൈവവാഹമിഹാഗതാ 

തൃണബിന്ദുസ്തൂരാജഷി സൃപസാദ്യോതിതപ്രഭഃ 

ധ്യാനംവിവേശതച്ചാപി ദദശമുന്ശാപജം.?” 

“ആ വിധത്തിലിരിക്കുന്ന പുത്രിയെക്കണ്ട തൃബബിന്ദു ചോദിച്ച. 

“നിന്െറ സ്ഥിതിക്കു ചിതമല്ലാത്ത വിധത്തിലിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ നീ 

ധരിച്ചിരിക്കുന്നതിന്നു കാരണമെന്താകുന്നു?” അപ്പോം കൈകഠം ശിര 

സ്സില്വെച്ചു തൊഴുതുകൊണ്ടു' കന്യക പറഞ്ഞു. “ഹേ പിതാവേ എ 
ന്െറ രൂപത്തിന്നിമാററം വരുവാനുമമ കാരണം ഞാനറിയ്യന്നില്ല. എ 

ന്നാല് ഒരു സംഗതിയുണ്ടായതു പറയാം. എന്െറ സഖികളെ അ 
ന്വേഷിപ്പാ൯ ആത്മഓ്ഞാനിയായിരിക്കുന്ന പുലസ്മ്ൃമഹഷിയുടെ ത്യ 
ത്രമസ്ഥാനത്തില് ഞാന് പ്രവേശിച്ച. അവിടെ എന്െറ സഖി 

കളില് ആരും വന്നതായിട്ട്' കണ്ടില്ല. എന്റെറ ആകൃതി ഈ 
വിധം വിപരീതമായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യു. ഞാനിതാ ഇവിടെ 
വന്നിരിക്കുന്നു? തപ്പസ്സുകൊണ്ടു' ഉംക്ക്ണ്ണിന്നു വെളിച്ചം കിട്ടിട്ടുചുള ത 
ണബിന്ദു ധ്യാനത്തില് പ്രവേശിച്ചു. പുലസ്ൃമമഹഷി ചെയ്യിരിക്കുന്ന 
ശാപമാണ് കാരണമെന്നറികയ്ും ചെയ്യു.” 

31. താംകമന്പ്യാംമുനിവയ്യായ പുലസ്ക്റായദദൌപിതാ 
താംപ്രഥൃഹ്യാബബവീല് കന്യാം ബാഡമിത്യേവസദറിജംഃ 

താംകസ്യ്യാം-ആ കമ്പയെ, പിതാട പിതാവു”, മുനിവയ്യായ പുലസ്മം 
യചമുനിഃശ്രഷ്ലനായ പുലസ്മ്ന്നു , ദദൌ ദാനംചെയ്തു, താംകസന്യ്യാം_ 
ആ കസമ്പയയെ, പ്രഗ്ഹ്ൃടഗ്രഹിച്ചിട്ടു , ബാഡംഇതിഏവ_ അങ്ങിനെയാ 
കട്ടെ എന്നുതന്നെ, സഭ ദ്വിജഃ അബ്ൂവീിത് -ആ ദ്വിജന് പറഞ്ഞു. 

ആ പുത്രിയെ, പിതാവായ തൃണബിന്ദു മുനിമാരില് ശ്രേഷ്ഠനായ 
പുലസ്മ്ന്നു. കൊടുത്തു. ആ ബ്രാഹ്മണന് അങ്ങിനെയാകട്ടെയെന്നു സ 
മ്മതിച്ച് കന്യകയെ സ്വീകരിച്ച. ക 

38, തുശൂഷണപരാംദൂൃഷ്ടവാ മുനിഃപ്രിതോബ്ബവീദവചട 
ദാസ്യാമിപുത്രമേകംതേ ഉ ഭയോര്വംശവദ്ധാനം. 
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ശൃശ്മൂഷണപരാംദുഷ്ടവാടശുശ്ൂഷണത്തില് തല്പരയായവളെ ദരി 
ഠ ചിട്ട് , പ്രിതഃമുനിഃ-സന്തോഷിച്ച മുനി, ഉഭയോടഃടരണ്ടുപേരുടെ, വം 

ശവദ്ധനംടവംശത്തെ വദഭ്ധിപ്പിക്കുന്നം ഏകംപുത്രം-ഒരു പുതനെ, 
തേദാസ്യാമിട നിണക്കു ദാനംചെയ്യൂന്നേന്, എന്ന് , വചഃഅബ്രവീത്ട 
വച്ചസ്സിനെ പറഞ്ഞു. 

ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതില് ശ്രദ്ധയോടിരിക്കു ന അവളെക്കണ്ട് സ 
തൂഷ്ണനായ മുനി ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു “നമ്മഠം രണ്ടുപേരുടെയും വംശ 

ത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപുത്രനെ ഞാന് നിണക്കുതരുന്നുണ്ട്..?? 

969. തതഃ പ്രാസൂുതസാപൂത്രം പുലസ്ക്രാല് ലചോകവ്/ശ്രതം 
വിശ്രവാഇതിവിഖ്യാതഃ പൌലസ്ധ്ോബ്രഹ്മവിന്മുനിഃ 

തത സാടഅനന്തരം അവംം, പുലസ്ത്രാത് -പുല സൃനില്നിന്നു് , ലോ 
കവിശ്രതംപുത്രംകലോകത്തില് കിത്തിപ്പെട്ട പുത്രനെ, പ്രാസുതംപ്ര 
സവിച്ചു, വിശ്രവാഃ ഇതിം വിശ്രവസ്റ്സേന്ന്, വിഖ്യാതഃ പൌലസ്മൃഭ- 

വിഖ്യ്യാതിയെ പ്രാപിച്ച പുലസ്കൃപുത്ൂന്, ബ്രഹ്മവിത്' മുനിഃ ബ്ബഫ്മ 

ത്തെ അറിഞ്ഞ മനിയായി. 

അനന്തരം അവഠം പുലസ്കനില് നിന്ന് ലോകത്തില് പ്രസിദ്ധ 

നായ് ഭവിച്ച ഒരു പുതനെ പ്രസവിച്ചു. വിത്രവസ്റ്റെന്ന നാമധേയ 

ത്താല് കിത്തിപ്പെട്ട പുലസൃപുത്രന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാല് കാരം ലഭിച്ച മു 
നിയായ്ക്കുന്നു. 

പുലസ്കൃപുത്രന്നു വിശ്രവസ്സ്സേന്ന നാമമുണ്ടാവാന് ്രീപാല്ലീകി 

പറയുന്ന കാരണം: 

ഷേസ്ലാത്തു വിശുതോവേദസ്മ്വയേഹാധ്യയതോമമ 

തസ്മാല്സവിശ്രവാന:മ ഭവിഷ്യതി നസംശയ?? 

“ഞാനിവിടെയിരുന്ന് വേദം അധ്യ നംചെയ്യുന്നതിനെ നീകേ 

ടടതുകൊണ്ട് നീ പ്രസവിക്കുന്ന ആ പുത്ൂ൯ വിത്രവസ്റ്റെന്ന പേരുകളൂട 

വനായ്ക്കുരും സംശയമില്ല.” 

34. തസ്യ ശീലാദികം ദൃഷ്ട്വാ ഭരദപാജോ മഹാമുനിഃ 

ഭായ്യാത്ഥം സ്വാം ദുഹിതരം ദദൌ വിത്രവസേമുദാ 

തസ്വയ- അവന്െറ, ശീലാദികം ദുഷ്ടവാടഗീലം മുതലായതിനെ ദരിച്ചി 

ട്ട്, മഹാമുനി ഭരദ്വാജഃ-മഹാനായ മുനിയായ ഭരദ്വാജന്, സ്വാം മു 

ഹിതരം_ തന്െറ പുത്രിയെ, വിത്രവസേടവിശ്രവസ്സിന്ന് , ഭായ്്യാത്ഥം. 

ഭായ്യയായിട്ടു , മുദാ ദദൌടസന്തോഷത്തോടുക്രടെ ദാനംചെയ്യൂ, 
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ി ര്. 

വിത്രവസ്സ്റിന്െറ സൌശീല്യാദിഗുണം കണ്ടു സന്തോഷിച്ച ഭര 

ദവാജമഹാമുനി, സ്വപുത്രിയെ വിത്രവസ്സിന്നു ഭായ്യയായിട്ടം നല്കി. 
൭ 

99. തസ്യ്യാംത്പുത്ൂരഃ സംജജേഞ പൌലസ്ത്റാല് ലോകസന്മത$ 

പിതൃതുല്യോ വൈശ്രവണോ ബ്രഹ്മണാചാനുമോദിതട 

തസ്യാം തും അവളില്, പൌലസ്ക്രാത ന ലോ 

കസന്മതഃ പുത ലോകസമ്മതനായ പുത്രന്, സംജമേഞക ജനിച്ചം 

പിതൃതുല്യഃ പ പി തുല്യനായ വൈശ്രവ 

ണന്, ബ്ൃഹ്മണാചബൃഷ്മാവിനാലും, അനുമോദിതഃട അനുമോദിക്ക 

ഭരദപാജനെറ പുത്രിയില് വിശ്രവസ്സ്തനിന്നു ലോകസമ്മതനാ 

യ ഒരു പുതനുണ്ടായി. പിതാവിനോട്ട് സദ്ൃശനായ ആ വൈശ്രവ 

ണനെ ബ്രശ്മാവും അനുമോദിച്ചു. 

വൈശ്രവണനെന്നു” നാമകരണം ചെയ്യതു ബ്രഹ്മാവാണെന്നു 
ശ്രീ വാല്മീകി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദ്യം: 

തസ്മിന് ജാതേതു സന്തുഷ്ല$ സബഭൂവ പിതാമ ഹ 
നാമ ചാസ്യാകരോല്പ്രിതഭ സാഭ്ഥം ദേവഷിഭിസ്തദാ 

യസ്ത്ാല് വിശ്രവസോപത്യം ട്വ വിശ്രവാഇവ 
തസ്താല് വൈത്രവണോനാമ ഭവിഷ്യത്യേഷ വിശ്രുതഃ? 

“അവന് ജനിച്ചപ്പോഠം ബ്രഹ്മാവു സന്തോഷിച്ച. ദേവഷിക 
ളോടുക്രടെ വന്നു നാമകരണംലെയ്യു. വിശ്രവസ്സിന്െറ പുതുനായതു 
കൊണ്ടും, വിശ്രവസ്സിന്െറ സാദുശ്ൃമുള്ള തുകൊണ്ടും, വൈശ്രവണന് 
എന്ന പേരോടുക്രടെ ഇവന് ലോകത്തില് കീ ര്രിമാനായ്ക്കരും 2? 

90. ദദൌ തത്തപസാതുഷ്ലോ ബ്ൃഹ്മാതസ്ധൈ വരം ശ്രഭം 
മനോഭിലഷിതം തസ്യ ധനേശത്വമഖണ്ഡിതം 

തത്തപസാടഅവനെറ ; റംാണ്ടു 3൮ ട്ട | ത്തപ അവന്നെറ യു വാട്ട ം തുഷ ടട ബ്ഹ്മാട-സന്തോഷി 
ച] ബ്രഹ്മാവു , തസ്യ അവന്നു, തസ) മനോഭിലഷിതം_ അച ന്റ 
മനസ്സാല് അഭിലഷിക്കപ്പെടിരുന്ന, അഖണ്ഡിതം ധനേശത്വം_സം 
പൂണ്ണുമായ നാ ത്ഭം വരംംശോഭ വാവരത്തെ ക 
ഉം ദാനംച്െയ്തു. 

മെവത്രവണനെറ തപസ്പുകൊണ്ടു് സന്തോഫി ലു ബ്രഷ്മാവു പ്ര ത്ൃക്ഷനായി. പരിപൂര്ണമായ ധനുത്തിന്നീശവരനായ്ക്രേ ണമായിരുന്നു 
അവനെറ ആഗ്രഹം. ശോഭനമായ ആ വരം ബ്രഹ്മാവവന്നു കൊടുത്തു . 
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377, തതോലബ്ദവരഃ സോപി പിതരം ദ്രഷ്ടമാഗതഃ 
പുഷ്കേണധനാധൃക്ഷോ ബൃഷ്മദത്തേനഭാസ്വതാ. . 

തതഃ ലബ് ധവരഃ സഃ ധനാധ്ൃക്ഷഴ അപി അനന്തരം ലഭിച്ച വര 
ത്തോടുക്രടിയ ആ ധനാധിപതി, ബൃഷ്മദത്തേനടബ്ഹ്മാവിനാല് ദാ 
നം ചെയ്യപ്പെട്ട, ഭാസ്വതാ പുഷ്ുകേണ-അതിപ്രഭയു ളള പൃഷ്കത്തോ 
ടടക്രടെ, പിതരം ദ്രഷ്ടം പിതാവിനെ ദശിപ്പാന്, ആഗതഃ- ആഗ 
മിച്ച. 

അതില്പ്പിന്നെ, ബുഹ്മാവില് നിന്നു് വരം ലഭിച്ച ആ ധനേശ്വ 
രന് ബ്രഹ്മാവു കൊടുത്തതും അതിപ്രഭയോടു്ൂടിയതുമായ പുഷ്മകവി 
മാനത്തില്ക്രടെ പിതാവിനെ കാണ്മാന് വന്നു. 

കുബേരന്നു ലഭിച്ച പുഷ്കത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീപാല്ലീകി:__ 
ഏതച്ചപുഷ്ുകംദിപ്യം വിമാനം സൂയ്യസന്നിഭം 
പ്രതിഗൃഹ് ണീഷ്വയാനാത്ഥം തിദശൈഃ സമതാംവ്രജ.? 

*സൂയ്യനെപ്പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ദിപ്യമായ ഈ പുഷ്കവിമാ 
നത്തെ സബ്ഖാരത്തിന്നായി സ്വീകരിച്ചുകൊഴംക. ഇതിലിരുന്ന് ആകാ 
ശത്തില്ക്രുടെ സഞ്ചരിപ്പാന് കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് നീ ദേവസാദ്ൃശ്ൃ 
ത്തെ പ്രാപിച്ചുകൊംക, എന്നു പറഞ്ഞ് പുഷ്പകവിമാനം ബ്ൃഹ്മാവു 
കുബേരന്നു കൊടുത്തു.” 

38. നമസ്തൃത്യാഥപിതരം നിവേല്പതപസഃ ഫലം 
പ്രാഹമേ ഭഗവാന് ബ്രഷ്മാദത്വാവരമനിന്ദിതം 

90. നിവാസായനമേസ്ഥാനം ദത്തവാന് പരമേശ്വരഃ 

'ബ്രുഹിമേനിയതംസ്ഥാനം ഹിംസായത്രനകസ്യ്യചിത്. 

അഥ പിതരം നമസ്തൃത്യ- അനന്തരം പിതാവിനെ നമസ്തുരിച്ചിട്ട്, ത 

പസഭ ഫലം നിവേദ്യ തപസ്സിന്െറ ഫലത്തെ അറിയിച്ചിട്ട്, പ്രാ 

ഹംപറഞ്ഞു, ഭഗവാന് ബ്രഹ്മാ-ഭഗവാനായ ബ്രഷ്മാവു, മേ, അനി 

ന്ദിതം വരം ദത്വാ-എനിക്ക്' ത്രേഷ്ഠടമായ വരത്തെ ദാനം ചെയ്യിട്ട്, 

പരമേശ്വരഃ_ പരമേശ്വരന്, നിവാസായടനിവാസത്തിന്നായ്യകകോണ്ട്, 

സ്ഥാനംസ്ഥാനത്തെ, മേന ദത്തവാന്-എനിക്കു ദാനം ചെയ്യില്ല, 

യത്ര-യാതൊരു ദിക്കില്, കസ്യചിത് ആരുടെയും, ഹിംസാനസ്യാല്ം 

ഹിംസയുണ്ടാകയില്ലെയോ, ബിയതം സ്ഥാനംടസ്ഥിരമായ സ്ഥാന 
ത്തെ, മേ ബ്രുഹി-എന്നോട പറഞ്ഞാലും. 

ധനേശ്വരന് പിതാവിനെ നമസ്ത്യരിച്ച. തപപസ്സറകൊണ്ടു ലഭിച്ച 

ഫലത്തെ അറിയിച്ചശേഷം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. *പരമേശ്വരനായ 
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ഭഗവാന് ബ്രഹ്മാവു എനിക്ക് ഉല്കൃഷ്ടമായ വരംതന്നു. എന്നാല് 

ന്നി സ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ചുതന്നില്ല. അതു കാണ്ട് എനി 

൭ സ്ഥിരമായ ഒരു. വാസസ്ഥാനത്തെ കല്ലിച്ചുതന്നാലും. ട് 

സ്ഥാനത്തില് മററാരുടേയും ഉപദ്രവമുണ്ടാകാതെയിരിക്കേണം. 

൭] 

40. വിശ്രവാ അപിതംപ്രാഹ ലങ്കാനാമ പുരിശ്ുഭാ 

രാക്ഷസാനാംനിവാസായ നിര്മിതാ വിശ്വകര്മണാ. 

വിശ്രവാഃ അപിടവിത്രവസ്സം, തംപ്രാഹട അവനോട് പറഞ്ഞു, രാ 

ക്ഷസാനാം നിവാസായ രാക്ഷസന്മാരുടെ നിവാസത്തിന്നായ്യോണ്ട് , 

വിശ്വകമ്മണാംവിശ്വകമ്മാവിനാല്, ലങ്കാനാമ ശ്തുഭാപുരീക ലങ്കയെ 

നനു പേരായ തൂഭയായ പുരി, നിമ്മിതാടനിമ്മിക്കപ്പെട്ടു. 

വിശ്രവസ്സം ധനാധിപതിയോടു പറഞ്ഞു ,ട്രാക്ഷസന്മാക്ക പ 
സിപ്പാന് ലങ്കയെന്നു പേരായ നല്ലൊരു രാജധാനി വിശ്വകമ്മാവു 
ണ്ടാക്കി 

41. തൃക്ത്വാവിഷ്ണുഭയാല് ദൈത്യാ വിവിതുസ്ലേരസാതലം 
സാപൂരിദുഷ് പ്രധഷാമ്പയ്യൈര്മദ്ധ്യേസാഗരമാസ്ഥിതാ 
തത്രവാസായ ഗച്ഛൃത്വം നാമസ്വ്യൈഃ സാധിഷ്ഠിതാപുരാ. 

തേ മൈദത്യാഃആ ദിതിപുതരന്മാ൪, വിഷ്ണുഭയാത് വിഷ്ണുവില് നിന്നുളള 
ഭയം ഹേതുവായിട്ട് , രസാതലം ര പ്രവേശി 
ച്ച ്ലേ്ാഗ- സമുമധ്യത്തിരം ആസ്ഥിതാ സാപൂരീട ഇരിക്കു 
ന്ന ആ രാജധാനി, അന്വ്യഃ ദുഷ്പ്രധഷാ അന്യന്മാരാല് അതിക്രമി 
ക്കപ്പെടുവാ൯ കഴിയാത്തതാകുന്നു, തതര- അതില്, വാസായംചവസി 
പ്പാ൯, ത്വം ഗച്ഛ നീ ഗമിച്ചാലും, പുരാ അസ്യ്യൈഃപണ്ടു' അന്യ 
ന്മാരാല്, സാന രം അത് ആധി വസിക്കപ്പേട്ടിട്ടില്ല. 

ദിതിപുത്രന്മാരായ ആ രാക്ഷസന്മാര്, വിഷ്ണുവില് നിന്നുള്ള ഭയം 
നിമിത്തം ആ പുരി മെയുപേക്ഷിച്ച് രസാതലം പ്രവേശിച്ച. സമുദ്ര മദ്ധൃത്ത് ലു ആ പുരിയെ അസ്തന്മാക്കാകമിപ്പംന് കഴികയില ലു. നീ 
യവിടെഒ ച്ചെന്നു വസി ചുകൊഠംക. രാക്ഷസന്മാര് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ 

ടെച്ചെന്നു വസിച്ചിട്ടുമില്ല. ല് 
42. പിത്രാദിഷ്ടസ്തവസൌ ഗത്വാതാം പുരിം ധ 

തില്പ്പിക ന്നെ മററാരും നിറു 

നദോവിശത് 
സ തത്ര സുചിരം കാലമുവാസ പിതൃസന്മതഃ ി 

പിത്രാ ആദിഷ്ണ അസൌ ധനദഭതുട പിതാവിനാല് ആദേശിക്കക പ്പെട്ട 
ഈ ഷബേരനാകട്ടെ, താം പുരീംആ പൂരി മയ, അവിശത് പ് 
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ച്ചും പിതൃസന്മതഭ സഃ_ പിതാവിന്നു സമ്മതനായ അവന്, തത്ത സു 
ചിരം കാലംട അവിടെ അനേകകാലം, മഉവാസചവസിച്ചു. 

പിതാവിന്െറ ആഖഞാനുസരണം ആ വൈതശ്രവണന് ആ പു 
രിയിൽ പ്രവേശിച്ച. വളരെക്കാലം അവിടെ വസിച്ചു. 

49. കസ്യചിത്തവഥകാലസ്യ സുമാലീ നാമ രാക്ഷസഃ 
രസാതലാന്മത്ത്യലേറകം ല ചാരപിശിതാശനഃ 

44. ഗൃഹീത്വാ തനയാം കമ്പ്യാം സാക്ഷാല്ദേവീമിവശ്രിയം 
അപശ്യദ്ധനദം ദേവം ചവരന്തം പുഷ്ടകണസഃ 

അഥ കസൃചിത്' കാലസ്യ തു. അനന്തരം കുറേക്കാലംകഴിഞ്ഞപ്പോം, 
സുമാലീനാമ പിശിതാശനഃ രാക്ഷസഭ_സുമാചിയെന്നു പേരായ മാം 
സഭക്ഷകനായ രാക്ഷസന്, രസാതലാത് ടരസാതലത്തില്നിന്ന്, സം 
ക്ഷാല് ശ്രിയം ദേവീം ഇവടസാക്ഷാല് ശ്രീദേവിയെന്നപോലിരിക്കുന്ന, 
തനയാം കസ്പ്യാം ഗൃഹീത്വാ പുത്രിയായ കന്യകയെ എടുത്തിട്ട് , മര് 
തൃലോകം ച ലാര മനുഷ്യലോകത്തില് ചരിച്ചു, സഃഅവന്, പുഷ്പു 
കേണ ചരന്തംടപുഷ്പകത്തില്ക്രടെ ചരിക്കുന്ന, ധനദം ദേവംകുബേ 
രദേവനെ, അപശ്ചയത് കണ്ടു. 

അങ്ങിനെ കുറേകാലം വൈശ്രവണന് ലങ്കയില് വസിച്ചുകൊ 
ണ്ടിരിക്കുമ്പോഴം, ഒരുനാഠം മാംസഭക്ഷകനായ സുമാലിയെന്നു പേരാ 
യ രാക്ഷസന്, വിവാഹം കഴിയാത്തവളും, സാക്ഷാല് ലക്ഷ്രീദേവിയെ 
നനപോലെ സര്വലക്ഷണസമ്പന്നയുമായ പുത്രിയോടുക്രടെ, രസാത 
ലത്തില്നിന്ന് മനുഷ്യലോകത്തില് സഞ്ചരിച്ചു. പുഷ്്കുവിമാനത്തി 
ലിരുന്നു സഞ്ചരിക്കുന്ന കബേരദേവനെ അവന് കണ്ടു. 

45. ഹിതായ ചിന്തയാമാസ രാക്ഷസാനാം മഹാമനാഃ 
ഉവാച തനയാം തത്ര കൈകസീം നാമ നാമതഃ 

മഹാമനാഃ സഃടമഹത്മായ മനസ്ക്സോടുക്രൂടിയ അവന്, രാക്ഷസാനാം 
ഹിതായടരാക്ഷസന്മാരുടെ ഹിതത്തിന്നായ്യോണ്ട് , ചിന്തയാമാസ 
ചിന്തിച്ചു, തരു നാമതഭ മെകകസീംനാമ തനയാംട അവിടെവെച്ച് 

നാമത്താല് കൈകസീയെന്ന് പ്രസിദ്ധയായ തനയയോട്ട്, ഉവാച 

പറഞ്ഞു. ഇവളുടെ പേര് *്നൈകഷി?? എന്ന് പ്രാച്യവാല്പികിയം. 

കകസീ?? എന്നു് പാശ്ചാത്യവാല്ലീകിയം. 

സ്വജനങ്ങമായ രാക്ഷസന്മാരുടെ ഹിതത്തിന്നുപകരിക്കുന്നതായ 

സംഗതിയെക്കറിച്ച് മ ഹാമനസ്ത്ൃനായ സുമാലി ചിന്തിച്ചു. കൈകസി 
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യെന്നു: സുപ്രസിദ്ധയായ തന്െറ പുത്രിയോട്ട് , കുബേരനെക്കണ്ട 

[രാ ആ സ്ഥലത്തില്വെച്ചു' പറഞ്ഞു. 

26. പത്തേ! വിവാഹകാലസ്നേ യൌവനംചാതിവത്തതേ 

പ്രത്യാഖ്യാനാച്ചുഭീതൈസ്മുവം നവരൈര്ഗൃഹ്യസേ ശുഭേ! 

വത്ധേപുതീ!, തേ വിവാഹകാലദ-നിണക്ക്' വിവാഹത്തിന്നു കാല 

മായിരിക്കുന്നു, യൌവനം അതിവര്തതേചടയൌവനം അതിക്ര മിക്ക 

യും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്വാഖ്യറനാത് ടനിരാകരണത്തില്നിന്നു , ഭിതൈ$ 

വരൈഃ_ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വരന്മാരാല്, ശൃഭേ-ശോഭനേ!, ത്വം ന 

ഗൃഹൃസേടനീ ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല. 

പുത്രി! നീനെറ യെൌരവനകാല മായിരിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല 

യൌവനം അതിക്രമിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഞാന് നിരാകരിക്ഷമോ എന്നു 

കുള ഭയം നിമിത്തം വരിപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരാരും ഇതുവരേ എനെറ 

അരികത്തു വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. 

47. സാത്വംവരയഭദ്രംതേ മുനിം ബ്ൃഹ്മകലോത്ഭവം 

സ്വയമേവതതടപുത്രാ ഭവിഷ്യന്തിമഹാബലാഃ 

ഈദ്ദശാഃസവ്യശോഭാഷ്യഠ ധനദേനസമാഭശ്രഭേ! 

സാത്വം-ആനീ, സ്വയം ഏവം സ്വമനസാതന്നെ, ബുഹ്മകുലോത്ഭവം 

മുനിം ബൃഹ്മകലത്തില് ഉത്ഭവിച്ച മുനിയെ, വരയ വരിച്ചാലും, തേ 

ഭദ്രം- നിണക്കു മംഗമതും, മഹാബലാഃ മഹത്തായ ബലമമ്ളവരും, സ 

വൃശോഭാഡ്യ്യാഃസവ്വശോഭക൦ംകൊണ്ടു' ശ്രേഷ്ഠന്മാരും, ധഡനദേനസ 

മാഃം.കുബേരനോടു തൂല്യന്മാരുമായ, ഈദ്ദശാഃപുത്രാഃട ഈ മാതിരി പു 

തൂന്മാര്, തൂഭേടശോഭനേ! തതഃഭവിഷ്യന്തിട അവനില്നിന്നുണ്ടാകും. 

വിവാഹകാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന നീ നിന്െറ ഇഷ്ടപ്രകാരം 
തന്നെ ബൃഷ്മകലത്തില് ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മുനിയെ വരിച്ചുകൊഠം 

ക. നിണക്കു മംഗളംഭവിക്കട്ടെ. ആ മുനിയില്നിന്ന് മഹാ ബലവാ 

ന്മാരും സവ്വവിധ യോഗ്യതകളും തികടത്തവരും കുബേരതുല്ന്മാരുമാ 

യ) ഈ വിധത്തിലുളള പുത്രന്മാർ, ഹേ ശോഭനേ! നിണക്കണ്ടാകും. 

39. തശേതീിസമത്രമംഗത്വാ മനേരഗ്രേവ്യവസ്ഥിതാ 
ലിഖന്തീഭവമഗ്രേണ പാദേനാധോമഖീസ്ഥിതാ. 

തഥാഇതിസാം അങ്ങിനെയാവാമെന്നു പറഞ്ഞു അവാം, ആത്രമംഗ 

ത്വാട ആശ്രമത്തെ ഗമിച്ചിട്ടു മുനേഃ അഗ്രേംമുനിയുടെ അഗ്ര ത്തില്. 

വൃവസ്ഥിതാടമറച്ചുനിന്നു. അഗ്രേണപാദേന- അഗ്രപാദം കൊണ്ടു് , 
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ഭവംലിഖന്തിടഭൂമിയില് ലേഖനം ലെയ്യ്യുന്നവളായിട്ട്, അധോമ്ഖി 
സ്ഥിതാ കീഴ് മുഖമായിട്ടു് നിന്നു. 

; . 
പിതൃവാക്യത്തെ അംഗീകരിച്ചു അവറം ആശ്രമത്തില്ചെന്നു് മു 

നിയുടെ മുമ്പില്നിന്ന് ലജജാപരവശയായിട്ടു കാല് നഖംകൊണ്ടു ഭൂമി 
യില് വരച്ചുംകൊണ്ടു താഴത്തെക്കു നോക്കിനിന്നു. 

29. താമപ്പച്ഛന്മുനിടകാത്വം കസ്യാസിവരവര്ണിനി! 
സാബ്രവീല്പ്രാംജലിര് ബ്രഹ്മന് ധ്യാനേനജ്ഞാതുമഹസി 

മനിടതാം അപ്ലച്ഛു ത് മുനി അവളോടു ചോദിച്ചു വരവര്ണിനിഹേ 
ഉത്തമേ, ത്വംകാടനീയാരാകുന്നു, കസ്ൃയഅസി- ആരുടെ പുത്രി, പ്രാംജ 
ലിഃസാ-അംജലിചെയ്യ അവംം, ബൃഹ്മ൯!-ഹേ ബ്ൃഹ്മണഞ്ഞ! ധ്യാനേ 
നട ധ്യാനത്താല്, തൊതും അഹസിം അറിവാന് അങ്ങുന്നഹനാകുന്നു 
എന്ന് , സാഅബ്വവീത് -അവഠം പഠഞ്ഞു. 

മുമ്പില് വന്നുനില്ലൂന്ന അവളോടു മുനി ചോദിച്ചു ഹേ ഉത്തമേ 
ന ആരാകുന്നു? ആരുടെപുത്രി?? കൈകൂപ്പിത്തൊഴുതുകൊണ്ടവ൦ം പഠ 
ഞ്ഞു. “ഹേ ബ്ഷ്മന് നിന്തിരുവടിക്കുതന്നെ ധ്യാനദൃഷ്ണികൊണ്ടറിയാ 
മെല്ലൊ.” 

മുനിചെയ്യു ചോല്ത്തെക്കുറിച്ചു് ശ്രീപാല്ലീകി വാക്യം: 
ഭദ്രേകസ്യാസിദുഹിതാ കതോവാത്വമിഹാഗതാ 
കിംകായ്യയം കസൃവാ ഹതോ സ്തത്വതോബ്രുഹിതച് കുതുഭേ[?? 

“ഭദ്രേ നീയാരുടെപൂത്രി? എവിടെനിന്നു” നീയിപിടെ വന്നു? എ 
ന്താണാവശ്യം? എന്തു കാരണത്താല്? ഹേ ശുഭേ! സത്യം പറയുക. ? 

അവറം പറഞ്ഞ മവപടിയില് ശ്രീവാല്ലികിയുടെ പ്രത്യേകത:__ 

“ഏവമുക്താതുസാകന്യാ കൃതാഞ്ജലിരഥാബൂപീത് 
രാക്ഷസിംവിദ്ധിമാംബുഹ്മന് ശാസനാല് പിതുരാഗതാ 
നൈകസീമിതിനാമ് നാവൈ ശേഷംത്വം ഓഞാതുമഹസി 
തപടപ്രഭാവേണമുനേയ ദത്ഥമഹമാഗതാ.?” 

മഹഷി ചോദിച്ചുപ്പോഠം ആ കന്യക കൈക്രപ്പിത്തൊഴുതിങ്ങി 
നെ പറഞ്ഞു “ഹേ ബ്രഹ്മന് ഞാന് ഒരു രാക്ഷസിയാണെന്നറിഞ്ഞാ 
ലും. അച്ഛന്െറ കല്ലനപ്പകാരമാണിവലിടെ വന്നിരിക്കുന്നതു . നൈക 

സിയെന്നാണെന്െറ പേര്. ഞാന് വന്നിരിക്കുന്നതെന്തിനാണെന്നു മുള 

ബാക്കികായ്യം, ഹേ മനേ! അങ്ങയുടെ തപോമാഹാത്മൃത്താല് അ 

ഞ്ങെക്കുതന്നെ അറിവാന് സാധിക്കും. 
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50. തതോധ്യയാത്വാ മുനഭ സര്വം ജ്ഞാത്വാ താം പ്രത്യഭാഷത 

ഇഞാതം തവാഭിലഷിതം മത്തഃ പുത്രാനഭീപ്പസി 

റി ] 
51. ദാരുണായാംതുവേലായാമാഗതാസ। സുമധ്യമേ: 

അതസ്നേ ദാരുണൌ പുത്രൌ രാക്ഷസെൌ സംഭവിഷ്യതഃ 
ധി 

റ ഇ പാടസര്വവു 
തതഃ ധ്യാത്വാ അനന്തരം ധ്യാനിച്ചിട്ടു , സര്വം ജ്ഞാത 

മറിഞ്ഞിട്ട് , മുനിഃ താം പ്രത്യഭാഷത മുനി അവളോോട്ട് മവവട പറ 

ഞ്ഞു, തവ അഭിലഷിതം നിന്െറ ആഗ്രഹം, ഇ്ഞാതംഅറിയപ്പേട്ടും 

മത്തഃ എന്നില്നിന്നു, പുത്രാന് അഭിപ്പൃസിട പുത്രന്മാരെ നീ അഭില 

ഷിക്കുന്നു. സുമധ്യമേ-ഹേ സുന്ദരി!, ദാരുണായാം വേലായാംതു-ദാ 

രുണയായ വേലയില്, ആഗതാ അസി നീ ആഗതയായിരക്കുന്നും 

അതഃ. അതുകൊണ്ടു , ദാരുണൌ രാക്ഷസൌ പുത്രൌൌദാരുണന്മാരാ 

യ രണ്ടു രാക്ഷസപുത്രന്മാ൪, സംഭവിഷ്യതഃട സംഭവിക്കും. 

അനന്തരം മുനി ധ്യാനത്താല് സംഗതി സകലവും അറിഞ്ഞശേ 

ഷം അവോട്ട് മ൨പടി പറഞ്ഞു. “നിന്െറ ആഗ്രഹം ഞാനറ്ഞ്ഞു. 

എന്നില്നിന്ന് പുത്രന്മാരേ നീയാഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാല് നീ വന്നിരി 

ക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായ സമയത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര രാക്ഷസന്മാ 
രായ രണ്ടു പുത്രന്മാര് നിണക്കുണ്ടാകും.?? 

വന്ന സമയം നന്നായില്ല, ദാരുണസമയത്തിലാണ് വന്നിരിക്കു 

ന്നതു് എന്നു പറവാന് ശ്രീവാല്പികി പറയുന്ന കാരണം: 

*ഏതസ്തിന്നന്തരേ രാമ! പുല സ്ൃതനയോദ്വിജഃ 

അഗ്ന്ഹേതമുപാതിഷ്ടച്ചതുത്ഥഇവ പാവകഃ 

സാതുതം ദാരുണം കാലമബ്ുദ്ധവാ പിതൃഗൌരവാത് 

ഉ പസ്തത്യാഗ്രതസ്തസ്യ ചരണേധോമുഖീസ്ഥിതാ?? 

ഈയവസരത്തില്, ഹേ രാമ! പുലസ്മൃപുതൂനായ പിശ്രവസ്സ് 

അഗ്നിഹോത്രം ആചരിച്ചശേഷം നാലാമതായ അഗ്നിയെന്നപോലെ 
ഉജ്ജവലിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ദാരുണമായ കാലത്തെ, പിത്ത 
വാകൃപരിപാലനത്തില് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന അവളറിഞ്ഞില്ല. അതുകൌ 
ണ്ടപ്പോറംത്തന്നെ മുനിയുടെ സമിപത്തുചെന്ന് ലജജുകൊണ്ടധോമുഖി 
യായിനിന്നു. അപ്പോം മുനിപറഞ്ഞു മവപടിയെക്കുറിച്ചു് ശ്രീവാ 
ല്ലികി:__ 

€ ് റൂ “സുതാഭിലാഷോമേത്തസ്നേ മത്തമാതംഗഗാമിനി 
ദാരുണായാംതു വേലായാം യസ്താല് ത്വം സമുപസ്ഥിതാ 
ശൃണുതസ്താല് സതാന് ഭദ്രേയാദൃശാ൯ ജനയിഷ്യയതി 
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ദാരുണാ൯ ദാരുണാചാരാന് ദാരുണാഭിജനപ്രിയാന് 
ജനയിഷ്യസി സുശ്രോണി രാക്ഷസാന് ക്രൂരകര്മണഃ?? 

“ഹേ മത്തഗജഗാമിനി! എന്നില്നിന്ന് പുർ ലാഭമാണ്. നിന്െറ 
ആഗ്രഹം. എന്നാല് നീ വന്നിരിക്കുന്ന സമയം ദാരു ണമായതുകൊ 
ണ്ടു; നിണക്കേതുവിധത്തിലുള്ള പൃത്രന്മാരുണ്ടാകുമെന്ന് കേട്ടുകോറംക. 
കണ്ടാല് ഭയകങ്കരന്മാരും, ഭയങ്കരാ ചാരത്തോടു ക്രടിയവരും, ഭയങ്കരന്മാ 
രായ ജനങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും, ക്രൂരകമ്മം ചെയ്യുന്നവരുമായ പു 
തൃന്മാരെ, ഹേ സുന്ദരി, നി ജനിപ്പിക്കും.” 

22. സാബ്രവീല് മുനിശാര്ദൂലത്വത്തോപ്പേവം വിധൌസുതെൌ 
താമാഹപശ്ചിമോയസ്ത്റേ ഭവിഷ്യതി മഹാമതിഃ 

99. മഹാഭാഗവതഃ ശ്രീമാന് രാമഭക്കൈത്യകതല്പരഃ 

സാ അബ്രവീത് -അവഠം പറഞ്ഞു, മുനിശാര്ദൂല!_ഹേ മുനിശ്രേഷ്ഠ! 
ത്വത്തഃ അപിട അങ്ങയില്നിന്നും, ഏവം വിധൌ സുതൌടഇപ്രകാ 

രമുളൂഒ പുത്രന്മാരോ?, താം ആഹംഅവളോട്ട് പറഞ്ഞു, യഃഭതേപ 

ശ്ചിമഃടേയാതൊരുവന് നിന്െറ അവസാനത്തേവന്, സഃ മഹാമതിഴ 
അവന് മഹതിയായ ബുദ്ധിയുളൂളവനും, മഹാ ഭാഗവതഃ_മഹാനായ 

ഭഗവല്ഭക്തനും, ശ്രീമാന് കല്യാണഗുണശാലിയും, രാമഭക്ത്യക 

തല്ലരഭടരാമഭ കുതിയിൽ മാത്രം താല്ലയ്യുമുമ്ളവനും, ഭവിഷ്യതി ആയി 
ഭവിക്കും. 

അവള പ്പോഠം പറഞ്ഞു. “ഹേ മുനിശ്രേഷ്റ! അങ്ങയില്നിന്നും ഈ 

മാതിരി രണ്ടു പുത്രന്മാരോ എനിക്കുണ്ടാവേണ്ടതു. അനന്തരം മുനി അ 

വകമോട്ട് പറഞ്ഞു. “നിണക്കൊടുടവിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പുത്രന് മഹാ ബു 

ദ്ധിശാലിയും, മഹാനായ ഭഗവല്ഭക്തനും, ശ്രീമാനും, ത്രീരാമഭക്തി 

യില് മാത്രം താല്ലയ്യമുള്ള വനുമായ ഭവിക്കും.” 

നൈകസിയുടെ പ്രാത്ഥനയുടെ ഗൌരവത്തെ അറിഞ്ഞ വിശ്രവ 

സ്സ് പറയുന്ന മവപടിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീവാലീകി:._.. 

“പശ്ചിമോയസ്പവസുതോ ഭവിഷ്യതി തൂഭാനനേ 

മമവംശാനുരൂപഃ സധമ്മാചാരോനസംശയഭള? 
റ് [6 ു 

“ഹേ ശോഭനേ! നിണക്കൊടടവിലുണ്ടാകുന്ന പുത്ൂ൯ന എനെറ 
ഠ ലിം 

വംശത്തിന്നനുസരിച്ചവനും, ശുഭാചാരനുമായ് ഭവിക്കും സംശയ മില്ല 

ഇത്ചുക്താസാതദാകാലേ സുഷുവേ ദശകന്ധരം 
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54. രാവണം വിംശതിഭജം ദശശീഷം സുദാരുണം 

തദ്രക്ഷോജാതമാത്രേണ ചചാലച വസുന്ധരാ 

55, ബ്ൂവുന്നാശഹേതുനി നിമിത്താന്യഖിലാന്യപി. 

ഇതിഉക്താ സാം ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട അവറം, ദശകന്ധരംട പത്തു 

ശിരസ്സു കം മോടും, പിംശതിഭളജംഇരുപത കൈകമളോടം കൂടിയവനും, 

സദാരുണം-ഏററവും൦ ഭയങ്കരനുമായ, രാവണം-രാവണനെ, കാലേ 

സുഷുവേ_ കാലത്തില്: പ്രസവിച്ചു, തദ്രക്ഷോജാതമാത്രേണ-ആ രക്ഷ 

സിനന്െറജനനംകൊണ്ടുതന്നെ, വസുന്ധരാ ഭൂമി, ചചാല ചട ലലിക്ക 

ം ചെയ, നാശഹേരൂനി-നാശകാരണങ്ങളായ, അഖിലാനി നി 

മിത്താനിം അഖിലങ്ങളായ നിമിത്തങ്ങറം, ബഭൂവുഃ - ഉണ്ടായി. 

ഇങ്ങിനെ മുനിയാല് പറയപ്പെട്ട അവറം ഗഭപൂത്തിവന്ന സമ 

യത്തില് പത്തു ശിരസ്സകമും ഇരുപതു കൈകളുമുമദ ഭയങ്കരസ്വരൂപ 

നായ: രാവണനെ പ്രസവിച്ചു. ആ രാക്ഷസന് ജനിച്ച ഉടനെതന്നെ 

ഭൂമി ചലിച്ചു. നാശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പല ലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ടായി. 

ജാതമാത്രനായ രാവണനെറ ആകൃതിയെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 

ശ്രീവാല്ലീകിവ ചനം: 

“ഏവമുക്താതു സാകന്യാ രാമ! കാലേന കേനലിത് 

ജനയാമാസബീഭത്സം രക്ഷേറരൂപം സുദാരുണം 

ദശശീഷം മഹാദംഷ്കം നീലാഞ്ജനചയോപമം 

താമ്രൌഷ്ഠം വിംശതിഭളജം മഹാസ്യം ദീപ്ലമൂദ്ാജം.”” 

ഹേ രാമ! മുനിയാല് ഇപ്രകാരം പറയ പ്പട്ട ആ കന്യക അല്ല 

കാലംകൊണ്ടു ഒരു ഭയങ്കരസ്വരൂപത്തെ ജനിപ്പിച്ചു. അതിഭയങ്കര 
മായ ആ രാക്ഷസസ്വരൂപത്തില് പത്തു ശിരസ്സകളൂം, ഇരുപതു കൈ 
കളും മഹാദംഷ്കങ്ങളുമുണ്ട് . നീലാഞ്ജനമലപോലെയിരിക്കുന്ന ആ സ്വ 
രൂപത്തിന്നു വലിയ മുഖങ്ങളും തുടുത്ത ചുണ്ടുകളും ചെമ്പിച്ചു തലമുടി 
കളുമാണുമൂളത് . 

നാശനൂ ചകങ്ങളായ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാല്ലികി:._ 
“വവഷരുധിരംദേവോ മേഘാശ്ചഖരനിസ്സ്റവനാഃ 
പ്രബഭൌന ചവൈസുൂയ്യോ മഹോല്ല്യാശ്ചാപത൯ഭൂപി 
ചകമ്പേജഗതീചൈവ വവുവാതാശ്ചദാരുണാഃ 
അക്ഷോഭ്യഃ ക്ഷോഭിതശ്തചെവ സമുദ്രഃ സരിതാം പതി? 

% രക്തവഷംമുണ്ടായി. മേഘങ്ങളില് 
[ഭീ 

നിന്നു് രൂരശബ്ദങ്ങറം പുറ $ ി $ ി2, റ 
പ്പൂട്ട . സൂയ്യന് നന്നായി ശോ ഭിച്ചില്ല. ആകാശത്തില് നിന്നു ഭൂമി 
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യില് കൊള്ളിമീന് വീണു. ഭൂമി ഇളകി. കൊടുങ്കാറ൨ വീശി, സമുദ്രം 
കലങ്ങിമറിഞ്ഞു ക്ഷോഭിച്ച. 

കുംഭകര്ണസ്മതോജാതോ മഹാപര്വതസസന്ിഭഃ 

20. തതഃ ശുര്പണഖാ നാമജാതാ രാവണസോദരീ 
തതോവിഭീഷണോജാതദഃ ശാന്തത്മാസെരമ്ൃയദരനഃ 

57, സ്വാധ്യായിനിയതാഹാരോ നിത്യധമ്മ പരായണ. 

തതഃ മഹാപര്വതസന്നിഭഃ_ അനന്തരം മഹാപര്വതതുല്യനായ, കും 
ഭക൪ണഃ ജാതഃ കുംഭകര്ണന് ജനിച്ചു, തതഃ ശുൂര്പണഖാ നാമം 
അനന്തരം ശൂര്പണഖയെന്നു പേരായ, രാവണസോദരീജാതാ-രാവ 
ണനന്െറ സഹോദരി ജാതയായി, തതഃ വിഭീഷണഃ ജാതഃ അനന്തരം 
വിഭീഷണന് ജാതനായി, ശാന്താ്മാംശാന്തമായ അന്തഃ കരണ 
ത്തോടും, സൌമ്യദശനഭ-സൌമ്ൃയമായ ദശനത്തോടും, സ്വാഡ്യായീ 

സ്വാധ്യ്യായത്തോടും, നിയതാഹാരഃട നിശ്ചിതമായ ആഹാരത്തോടും, 

നിത്ൃധര് മപരായണഃടനിത്വവും ധര്മത്തില് ശ്രദ്ധയോടും ക്രടിയവ 
നായിരുന്നു. 

പിന്നെ പര്വതതുല്യനായ കുംഭകര്ണനും, അതിന്നു ശേഷം ശ്രൂ 
ര്പണഖയെന്നു പേരായ രാവണസഹോദഭരിയും ഒട്ടവില് വിഭീഷണ 

നും ജനിച്ചു. പിഭീഷണനെറ അന്തഃകരണം ശാന്തമായും ആകൃതി 

സൌമ്യമായ മിരുന്നു. വേദാഭ്യാസത്തില് നിഷ്ഠയും, ആഹാരക്രമത്തില് 

നിശ്ചയവും നിത്യവും ധമ്മത്തില് പരമശ്രദ്ധയുമുള്ള വനായിരുന്നു. 

ആഹാരനിയമത്തെ കുറിച്ചുകൂട പ്രമാണം :__ 

[ര] 

്ദ്വൌഭാഗൌപൃരയേദന്നൈ സ്കനോയേനൈകം പ്രപൂരയേത 

മാരുതസ്ൃപ്പ ചാരാത്ഥം ചതുത്ഥമവശേഷയേല്? 

രണ്ടുഭാഗം അന്നം കൊണ്ടും ഒരുഭാഗം ജലംകൊണ്ടും പൂരിച്ചുശേ 

ഷം വായുസഞ്ചാരത്തിന്നായി ഒരു ഭാഗം ഒഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കേണം. 

കുംഭകര്ണസ്തരുഷ്ഠാത്മാദ്പിജാന് സന്തുഷ്ണചേതസഭ 

39. ഭക്ഷയനഷിസംഘാംശ്ച വിച ചാരാതിദാരുണഭ 

ദുഷ്ടാത്മാകുംഭകര്ണഭതുട ദുഷിച്ച മനസ്സോടുക്ൂടിയ കുംഭകര്ണന്, സ 

തൂഷ്ണചേതസഃദ്വിജാന്-സത്തോഷിച്ച മനര്സ്സ്ോടുക്രൂടിയ ദ്വിജന്മാരെ 
1 

യും ടടഷിസംഘാന്ചം-ടജ്ടഷിസമൂഹങ്ങളെയും, ഭഛഷയന് ഭക്ഷിക്കുന്ന 
[] ഴ് 

വനായിട്ട് , അതിദാരുണഃ- അത്യന്തം ഭയങ്കരനായിട്ട് , വിച ലാരടവി 

ചരിച്ച. 
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ദുഷ്ണവിചാരത്തോടുക്രടിയ അത്ധിഭയങ്കരനായ കുംഭകര്ണന് യദ്ദ 

ഛാലാഭത്താല് സന്മോഷിച്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരറയ ബ്രാഹ്മ 

ണരെയ്യം തപപസ്സുചെയ്യൂകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹഷിമാരെയും കൊന്നു തി 

ന്നുന്നവനായിട്ടു് സഞ്ചരിച്ചു. 

ശംം ഭകര്ണനെറ ശരീരവലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീവാല്വീക__ 

തസ്യത്വനന്തരംജാത കുംഭകര് ണോമഹാബലഃ 

പുമാണാദ്യസ്വവിപുലം പ്രമാണംനേഹവില്തേ.”” 

സ്യോാവണജനനാനന്തരം മഹാബലവാനായ കുംഭകര്ണ൯ ജനിച്ചു. 

അവനേക്കാഠം വമ്പിച്ച ശരിരമുള്ള ഒരുവന് ഈ ലോകത്തിലില്ല.” 

50. രാവണോപിമഹാസഃത്വാ ലോകാനാം ഭയദായക€ 

വവൃധേലോകനാശായ ഫൃഠാമയോദേഹിനാമിവ 

മഹാസത്വഭടമഹത്തായ മനശ് കതിയുള്ള, രാവണഭഅപിടരാവണനും, 
ലോകാനാം ഭയദായകട-ലോകങ്ങറംക്കു ഭയത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നവനാ 
യിട്ടു” ദേഹിനാം ആമയഭഹഇവടദേഹികളുടെ വ്യാധിയെന്നപോലെ, 

ലോകനാശായകലോകങ്ങളുടെ നാശത്തിന്നായ്യൊൊണ്ടു, വവൃധേംവ 
ഭ്ധിച്ച. ക 

മനശ്ശക്തിയധികമുള്ള രാവണനും ലോകങ്ങളിലുള വക്ക ഭയം 
ജനിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ടു' ശരീരികളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാരോഗമെ 
ന്നപോലെ ലോകങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനായ്യ്ോണ്ടു് വളന്രവന്നു. 

60. രാമത്വംസകലാന്തരസ്ഥ മഭിതേജാനാസി 
വിണ്ഞാന ദൃക് 

സാക്ഷിസര് വഹ്ൃദിസ്ഥിതോഹി പരമോ 
നിത്യോദിതോനിമ്മലഭ. 

ത്വംലിലാമനുജാകൃതിട സുമഹിമാ 
മായാഗുണൈന്നാജ്യസേ 

ലീലാത്ഥം പരിചോദിതോദ്യഭവതാ 
വക്ഷ്യാമിരക്ഷോല്ഭവം. 

രാമ! വിജ്ഞാനദ്ദക്ത്വം-ഹേ രാമ! വിഴഞാനമാകുന്ന ദൃഷ്ടിയോടുക്ര 

ടിയിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടി, അഭിതഭ സകലാന്തരസ്ഥം ജാനാസി-ഏതു 
അന്തദാഗത്തു ളഒതിനെ അറിയുന്നു. സ്വ 

വൃരുടെയും ഹദയ ത്തിലിരിക്കുന്നവനും, നിത്യോദിതടം 
ഫഎപ്പോഴം ഉദയത്തോടു ക്രടിയവനും, നിമ്മലഭ_മലരഹിതനും, 

ദീക്കിലുമുമൂ സകലരുടെയും 
ഹൃദിസ്ഥിതഃ.. 

വര 
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മടഎല്ലാററിനേയും കടന്നിരിക്കുന്നവനുമായ, സാക്ഷീഹിട സാക്ഷിത 
ന്നെ, ലീലാമനുജാകൃതിംക്രീഡക്കായ്യൊണ്ട് മനുഷ്യ്യാകൃതിയോടു കര 
ടിയവനും, സുമഹിമാടഅതിശയമായ മഹിമയോട്ട ക്രടിയവനുമായ, 
ത്വംനിന്തിരുവടി, മായാഗുണൈഭടമായയുടെ ഗുണങ്ങളാല്, നഅജ്യയ 
സേം സ്സുശിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അദൃയഭവതാ.ഇപ്പോറം ഭവാനാല്, ലീലാ 
ത്ഥംടവിനോദത്തിന്നായ്യയൊണ്ട് , പരിചേറദിതഃഅഹം൭സാദരം ചോ 
ദിക്കപ്പെട്ട ഞാന്, രക്ഷോല്ഭവംടരാക്ഷസന്മാരുടെ ഉല്പത്തിയെം, 

പി 
വക്ഷ്യാമി പറയുന്നേന്. 

വ വിനയത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു അഗസ്മൃമുനി രാമതത്വ 

ത്തെപ്പുറയുന്നു. ഹേ രാമ! ഇഞാനമാകുന്ന ദുഷ്ടിയോടുക്രടിയ നിന്തിരു 

വടി സകലഹൃദയവ്യാപാരത്തേയും അറിയുന്നു. എങ്ങിനെ അറിയുന്നു 

വെന്നാല്, അങ്ങുന്ന് സകല ഹൃദയത്തിലുമിരിക്കുന്നവനും, ഒരു സമയ 

ത്തിലും അസ്തുമിക്കാതെയിരിക്കുന്നതും എപ്പോഴും ഉദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 
ന്നതുമായ ഒഞാനപ്രകാശമാകുന്നു നിന്തിരുവടിയുടെ സ്വരൂപം. സ 

ത്വാദിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നവനാകയാല് സര്വോല്കൃഷ്ട 

നും, രാഗാദിമാലിദ്യങ്ങഠംനിമിത്തം മറവില്ലാതിരിക്കുന്നവനുമായതു 

കൊണ്ടു എല്ലാററിനേയും കണ്ടുകൊണ്ടതന്നെയിരിക്കുന്നു. ലോകരക്ഷാ 

രൂപമായ ലീലയെ സാധിപ്പാന് മനുഷ്യയാകൃതി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാ 
മഹിമയോടുക്രടിയ അങ്ങയെ മായാഗുണങ്ങംം സ്റുശിക്കുന്നതുമില്ല. ആ 

കയാല് നിന്തിരുവടിക്കെന്നില് നിന്ന്” കേട്ടറിയേണ്ടതായിട്ടൊന്നു മില്ല. 

എങ്കിലും മനുഷ്യയലീലയെ അഭിനയിക്കുവാനായിട്ട്' എന്നട്ട്" പറ 
പ യ ചുളു ൭ വാന് സാദരം കല്പിച്ചതുകൊണ്ടു രാക്ഷ സന്മാരുടെ ഉല്ലത്തിയെക്കുറിച്ച് 

ഞാന്പഠയുന്നതാകുന്നു. 

61. ജാനാമികേവലമനന്തമചിന്ത്യശക്തിം 

ചിന്മാതൂമക്ഷരമജം വിദിതാത്മതത്വം 

ത്വാം രാമഗശുഡനിജരൂപമനുപ്രവൃത്തോ 

മൂഡോപ്യയഹം ഭവദനുഗ്രഹതശ്ചരാമി, 

രാമ!ഹേ രാമ! മൂഡ അപി അഹം ംമൂഡനാകുന്നുവെങ്കിലും ഞാന്, 

ത്വാം നിന്തിരുവടിയെ, കേവലംട ഏകനും, അനന്തംട അന്തമില്ലാത്ത 

വനും, അചിന്തൃശക്തിംട ചിന്തിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാത്ത ശക്തിയോ 

ടക്രടിയവനും, ചിന്മാതംങഞാനസ്വരൂപനും, അക്ഷരംടനാശമില്ലാ 

ത്തവനും, അജം ജന്മമില്ലാത്തവനും, വിഭിതാത്മതത്വംട അറിയപ്പെട്ട 



ഒന്നാം സര്ഗ്ഗം 1499 

ആത്മസ്വരൂപര്്തോടുക്രടിയവനും, ഗുഡനിജരൂപം- മറക്കപ്പെട്ട സ്വ 

ന്തം രൂപത്തോടുടക്രടിയവനുമായിട്ട്. ഭവദയുഗ്രഹതഃടഭ
വാനെറ അനു 

ഗ്രഹത്താല്, ജാനാമി - അറിയുന്നു, അനുപ്പവൃത്തഃ ചരാമിക അനുസരി 

ച പ്രവൃത്തിക്കുന്നവനായിട്ടു” ചരിക്കുന്നേന്. 

ഫീലക്കായ്യൊണ്ടുമ്മ മനുഷ്യയാകൃതിയെന്നെന്തിനായിപ്പറയുന്നു. 

ത്യമായിട്ടുക്ള മനുഷ്യാകൃതിയെന്നുതന്നെ പറവാന് എന്തു വിരോ 

ധം? എന്നുളള ശ്കയെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീരാമനെറ സൂക്ഷ്മൂരൂപ 

ത്തെ വിശദമാക്കുന്നു: 

ഹേ രാമ! ഞാനറിവില്ലാത്ത മുഡബ്ുദ്ധിയാണെങ്കിലും നിന്തിരു 

ചടി അദ്വിതീയനും, അപരിച്ചിന്നനും, ഈഹിപ്പാന്പോലും കഴിയാ 

ത്ത മഹാശക്തിയുള്ള വനം, ഒഞാനഘനനും, നാശരഹിതനും, ജനന 

മില്ലാത്തവനും, സ്വരൂപത്തെ അഠിതഞ്ഞൊിരിക്കുന്നവനും,; അന്ൃക്കറി 

വാന് കഴിയാത്തവിധം ആത്മസ്വരൂപത്തെ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടു മനു 

ഷ്യ്ൃയവേഷം അഭിനയിക്കുന്നവനുമാണെന്നു ഞാന് അങ്ങയുടെ അനുഗ്ര 

ഹത്താലറിയുന്നു. എങ്കിലും നിന്തിരുവടിയുടെ ആഞ്ഞയെ അനുസരി 

ച്ചു” ലോകത്തില് പ്രവൃത്തിമാര്ഗപരനായിട്ടു ഞോന് സഞ്ചരിക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നു. 

69. ഏവംവദന്തമിനവംശപവിതൂകിത്തിഃ 

കും ഭോല്ഭവം രഘുപതിഃ പ്രഹസന്ബഭാഷേ 

മായാശ്രിതംസകലമേതദനന്യകത്തവാല് 

മല്കീത്തനംജഗതി പാപഹരംനിബോധ. 

ഏവം വടന്തം-ഇപ്രകാരം പറയുന്ന, കുംഭോല്ഭവംടഅഗസ്ക്രരോടട്, 
ടട ) കി 

ഇനവംശപപവിത്ൂകീിത്തിഃകസൂയ്യവംശത്തില് പവിതൂയായ കീത്തിയോ 
- യ യ ം ടൃക്രടിയ, രഘുപതിഃകരാമന്, പ്രഹസ൯ട ചിരിച്ചു കാണ്ട് , ബഭാഷേം 

ഭാഷി ച്ചം അനനസ്പകത്വാല്ട അന്യമായി ട്ടൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് , 
[6] ർ ഏതത് സകലംടഇതു സകലവും, മായാശ്രിതംടമായഡെ ആശ്രയി 

ചുതാകുന്നു, മല്കിത്തനം-എന്നെക്കീത്തിക്കുന്നതു്, ജഗതി ജഗ 
ത്തി പഹരംക ര നന്ന് ത, പാപഹരംകപാപത്തെ ഹരിക്കുന്നതാണെന്ന്, നിബോധ 
ബോധിച്ചാലും. 

ഇപ്രകാരം പറയ്യന്ന അഗസ്കൃമുനിയോട് സൂയയവംശത്തില് അവ 
റ ൭ ഗ്ല നി | തരി ചു പരമ പരിശുദ്ധകീ ത്തിയോടുക്ടടിയ ശ്രീരാമന് മനമ സം 

യ്യാ 
ചെയ കൊണ് ന; റ തം! ) മൂ കാസ്ലടു പറഞ്ഞു. മ്മാനേധന മാത്ൂമല്ലാതെ അസ്പ്യമായിട്റു 
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തൊന്നുമില്ലാത്തതിനാല് നാനാവിധത്തില് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ലോ 
൨ 

കഠ മായയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന്താകുന്നു. മായനിമിത്തം ബഹുരൂപ 
ത്തില് കാണപ്പെടുന്നതാണെന്നു സാരം. എന്െറ അവതാരത്തിനെറ 
പരമപ്രയോജനം, ജിവരാശികഠം എന്നെക്കുറിച്ച്” കീത്തനാദികറം 

രി ചെയ്ത, മായാബാധാരൂപമായ പാപത്തിൽനിന്ന് മുക്തരായി സ്വത്ൂ 
റപ6 ( ) മു ബാധത്തോടുക്രടെ ആനന്ദികളായ്ക്കുരുവാനാണെന്നറിഞ്ഞാലം. 

ഇതി ശ്രീമദഭല്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാലേ 
ഒ തആതതരകാണ്ഡേ പ്രഥമഃസര്ഗഃ 

ത്രഭം ഭവതു. 

ഓംനകമകോഭഗവതേ 

ശ്രിരാമചന്ദായ 
ഞ്ഞും. റിതം 

ശ്രിമദദധ്യാത്മരാമായണം ഉ മാമഹേശ്വരസംവാദം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

രഖ്ദാം സര്ഗം. 

ശ്രീമഹാഭദവ ഉവാച. 

1. ത്രീരാമവചനംശ്ത്വാ പരമാനന്ദനിദരഃ 
മുനിഭപ്രോവാചസദസി സവ്വേഷാം തതൃതൃണ്വതാം. 

ശ്രീരാമവ ചനം ശ്രീരാമനന്െറ വചനത്തെ, ശ്രത്വാടത്രവിച്ചിട്ട , പര 
മാനന്ദനിഭരഃമുനി?ടപരമാനന്ദപൃര്ണനായ മുനി, തതൂസദസിആ 
സദസ്സില്, സവ്വേഷാം ശൃണ്വതാംട സവൃവന്മാരും ശ്രവിച്ചിരിക്കേ, പ്രോ 
വാചംപറഞ്ഞു. 

ശ്രീമഹാദേവന് അരു€ംചെയ്തു. 

ശ്രീരാമവാക്യം കേട്ടപ്പോഠം അത്യാനന്ദഭരിതനായ അഗസ്ത്മുനി 

ആ സഭയിലുക്കൂ വരെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. 

2. അഥവിത്തേശ്വരോദേവസ്മതു കാലേനകേനചിത് 

ആയയൌപുഷ്ുകാരൂഡ പിതരംദ്രഷ്ട്ടമോജസാ. 

അഥവിരേ.ശ്വരഃദേവഭട അനന്തരം വിത്താധിപനായ ദേവന്, കേ 

നചിത് കാലേനംകാലക്രമത്തില്, പുഷ്കാരൂഡഃ--പുഷ്കത്തില് ത്ത 
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രോഹണം ചെയ്യ വനായിട്ട്, ഓജസാംതേജസ്റ്റോടുക്രടെ, തതൂപിതരം 

ദ്രം്വ്ട്ടം അവിടെ പിതാവിനെ ദരപ്പാന്, ആയയൌട ആഗമിച്ച. 

അനന്തരം ഡനാധിപനായ കുബേരന് കുറെകാലം കഴിത്തെ 

പ്പോഠം പിതാവിനെ കാണ്മാന്, പുഷ്മകവിമാനത്തിലിരുന്ന്' മഹാ തേ 

ജസ്സ്റോടുക്രടെ ആ ആത്രമത്തില് വന്നു. 

9. ദുഷ്ടവാതംകൈകസീതത ഭാജമാനം മഹൌജസം 

രാക്ഷസീപുതസാമീപ്യം ഗത്വാരാവണമബ്രവീത്. 

രാക്ഷസീകൈകസീിടരാക്ഷസിയായ കൈകസി, തത്രഭരാജമാനംഅവി 

ടെ പ്രകാശിക്കുന്ന, മഹൌജസംതംമഹാ തേജസ്വിയായ അവനെ, 

ദൃ്വാ-ദശിച്ചിട്ട്, പുത്രസാമീപ്ംഗത്വാ-പുതൂസമീപം ഗമിച്ചിട്ട്, രാ 

വണം അബ്രവീിത് ടരാവണനോട്ട പറഞ്ഞു. 
ആ ആശ്രമത്തില് അത്യന്തം പ്രഭാവത്തോടുക്രടെ വന്നിരിക്കുന്ന 

കുബേരനെ രാക്ഷസിയായ കൈകസി കണ്ടപ്പോഠം, സ്വപുത്രനായ രാ 

വണനെറ സമീപത്തുപോയി പറഞ്ഞു. 

ഇവിടെ ശ്രീവാല്പീകി വ.ചനം:_. 

“തംദൃഹൂ്വാകൈകസീതത ജ്വലന്തമിവതേജസാ 

ആ.ഗത്യരാക്ഷസീംബുഭ്ധിം ദശഗ്രീവമുവാചഹ 

പുത്ുവൈത്രവണംപശ്യയ ഭൂരാതരം തേജസാവൃതം 
ഭ്രാതൃഭാലേസമേചാപി പശ്യയാത്മാനംത്വമീദ്ൃശം. 
ദശഗ്രിവ.ഥായത്ഥം കുരുഷ്വാമിതവിക്രമ 
യഥാത്വമപിമേപുതൂര ഭവേമ്വേശ്രവണോപമഴ 

തേജസ്സുകൊണ്ടുജജപലിക്കുന്ന ആ കുബേരനെ അവിടെക്കണ്ട 
പ്പോഠം കൈകസിക്കു് രാക്ഷസീബ്ദദധിയുദിച്ചു. രാവണനോടുട പറഞ്ഞു. 
ഹ പുത്ര! തേജസ്സകൊണ്ടു മൂടിയിരിക്കുന്ന വൈത്രവണനെ നോക്കു 
കം നിയ്ക്യും അവനും ഒരച്ഛ ന്െറ മക്കളാണെങ്മിലും നിന്റെ ഈ എ 
ളിയ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചു നീ ചിന്തിച്ചുനോക്കുക. ദശാനന! ഹേ അ 
മിതപരാക്രമശാലിന്! എന്െറ പുതുനായ നിയയും കുബേരസദ്ദശനാ 
സ്്ൂരുവാന് തക്കവിധം പരിശ്രമിച്ചാലും. പരശ്രീ കണ്ടുക്രടായയാണ് 

മ രാക്ഷസിബുദ്ധിയുടെ സ്വഭാവമെന്ന് കവികുലഗുരു എത്രയും ഭംഗി 
യില് പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

4. പു൭പശ്ൃയധനാധ്യക്ഷം ജ്വലന്തം സ്വേനതേജസം 
ത പ്പേവംയഥാഭ്ൂയാസ്തൂഥായത്ം കുരുപ്രഭോ! 
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പുത്ര! ഹേ പുത്ര! സ്വേനതേജസാ-സ്വന്തം തേജസ്സുകൊണ്ട്', ജപല 
ശ്ൃട നോക്കിയാലും, 

പ്രഭോത്വംഅപികഹേ സമത്ഥ! നീയും, യഥാഏവം ഭൂയാഃ-ഏതു വി 

ന്തം ധനാധ്ൃക്ഷംടജലിക്കുന്ന ധനാധിപനെ, പ 

ധമായാല് ഇങ്ങിനെ വരുമോ, തഥായത്നംകുരു- അപ്രകാരം യത്തി 
ച്യ്ാലും. 

മകനേ! സ്വന്തം തേജഡ്സുകൊണ്ട് ജദിക്കുന്ന ധനാധിപനെ 
നോക്കുക. ഹേ പ്രഭോ! നിയ്യം ഇതുപ്പോലെ ആയ്ക്കരുവാന് തക്കവിധം 
പഠിശ്രമിച്ചാലും. 

“പ്രഭോ” എന്നതിന്നു പകരം *രൃതം"? എന്ന പാഠഭേദം കാണു 
നുണ്ട്. വേഗം ശ്രമിച്ചാലും എന്നാണപ്പോം അത്ഥം. പ്രഭോ എന്നു 
സംബോധനം ചെയ്യ മാതാവ് തന്െറ അനുഗ്രഹശക്തികൊണ്ട്' മക 
ന്നു പ്രഭത്വത്തെ എന്തും ചെയ്താനുകൂള സാമത്ല്ൃയത്തെ_നല്കുകയാ 
ണ് ചെയ്യുന്നത്. മാതാവിന്െറ അനുഗ്രഹമനുസരിച്ച് പുത്രന് മഹാ 
സമത്ഥനായ്ക്കുരികയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് “പ്രഭോ?” എന്നുതന്നെ 
യാണധികം നല്ലതെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. തചിഭേദം തോന്നുന്നവക്ട 
്ദൂൃതം?? എന്ന പാഠം സ്വീകരിക്കയും ചെയ്യാം. 

9. തല്ലു വത്വാ രാവണോരോഷാല് പ്രതിജ്ഞാമകരോല് രതം 
ധനദേനസമോവാപി ഹൃധികോവാചിരേണതു 

0. ഭവിഷ്യാമ്യംബമാംപശ്യ സന്താപം ത്ൃജസുവ്രതേ! 
തത് ശ്രത്വാ- അതിനെ ത്രവിച്ചിട്ട്, രാവണ രാവണന്, രോഷാല്- 
കോപര്ത്തോടുക്രടേ, ദൂതം പ്രതിജ്ഞാം അകരോത് വേഗം പ്രതിധ്ഞ 

യെ ചെയ്യു, ധനദേനസമ വാടധനപതിയോടു സമനോ, അധിക 
അപ്പിവാട അധികനോ ആയിട്ട്, അചിരേണ ഭവിഷ്ാമികവേഗം ഭ 
വിക്കുന്നേന്൯, അംബ!-ഹേ മാതാവേ! മാം പശ്വ-എന്നെ കടാക്ഷി 
ച്ചാലും സുവ്രതേ!-ഹേ പതിവ്രതേ! സന്താപം ത്ൃജംസന്താപത്തെ 
ത്യജിച്ചാലും. 

മാതൃവാക്ഷം കേട്ട രാവണന് കോപാധിക്യത്തോടുക്രടെ ശീഘം 
ശപഥം ചെയ്തു, “കാലതാമസം ഒട്ടും വരുത്താതെ ഞാന് കുബേര 

നോട്ട തൂല്യനോ, അവനേക്കാഴം മീതെയുള്ളവനോ ആയ്ക്ുരുന്നുണ്ട്. 

ഹേ മാതാവേ! എന്നെ കരുണയോട്ടക്രടെ കടാക്ഷിച്ചാലും, ഹേ പതി 

വ്രതേ! വ്യസനത്തെയുപേക്ഷിച്ചാലും.?” 

ഇത്തക്ത്വാുഫ്യരം കത്തും തപഃ സദശക്ടന്ധരഃ 

7. ആഗമല്ഫലസിഭധൃത്ഥം ഗോകര്ണം തു സഹാനുജഃ, 
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ച്ച 

ഗതി ഉക്ത്വാട ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുട്ടു , രഷ്ടുംരം തപഃ കത്തുംടക്ശേശക 
ര്യ 

രമായ തപസ്സു ചെയ്താന്, സഃ ദശകന്ധരഃ-ആ ദശാനനനു സഹാ 
1, 

നുജഃം അനുജന്മാരോടശ്രൂടെം ഫലസിദഭ്ധ്യത്ഥം -ഫലസിദധിക്കായ്യ്കൊ 

ണ്ട്, ഗോകര്ണം തു ആഗമത്ഗോകര്ണത്തെ ആഗമിച്ചു. 

ഇങ്ങിനെ പറടത്ത രാവണന് മററാക്കം സാധിക്കാത്ത വിധ 

ത്തില് ക്ലേശകരമായ തപസ്സു വെയ്ക്കാന് അനുജന്മാരോടുക്രൂടെ തീത്ഥ 

മാഹാത്മ്യത്താല് ഫലം വേഗം സിദ്ധിപ്പാന്വേണ്ടി ഗോകര്ണത്തി 

ലേക്കു വന്നു. 

ദ. സ്വം സ്വംനിയമമാസ്ഥായ ഭ്രാതരസ്നേതപോമഹത്' 

ആ സഥിതാദുഷ്ഠട,രംഘോരം സര്വലോകൈകതാപനം. 
ംി 

സ്വം സ്വം നിയമം ആസ്ഥായ- അവരവരുടെ നിയമത്തെ സ്വീകരി 
] ് 

ച്ചിട്ടു , തേ ഭ്രാതരഃ-ആ ദ്രാതാക്കഠം, ദുഷ്ടരംടചെയ്കാന൯ു പ്രയാസമുക്ക 

തും, ഘോരം ഭയങ്കരവും, സര്വലോകൈകതാപനംടസര്വ ലോക 

ങ്ങളെ മുഖ്യമായി തപിപ്പിക്കുന്നതുമായ, മഹത് തപ€ടമഹത്തായ ത 

പസ്സ്, ആസ്ഥിതാഃംആ ചരിച്ച. 

ജ്യയേഷ്ഠാനുജന്മാരായ അവര് മൂന്നുപേരും, അവരവരുടെ വാസന 

ക്കനുസരിച്ച രാജസ, താമസ, സാത്വിക നിയമത്തെ നിശ്ചയിച്ചു, അ 

തിക്രേശസാദ്ധ്യവും മഹാഭയങ്കരവും ലോകങ്ങളെ അത്യന്തം തപിപ്പി 

ക്കുന്നതുമായ മഹത്തായ തപസ്സാചരിച്ച. 

9. ദശ്വഷസഹസ്പാണി കുംഭകട്ടേ്റ്റോകരോല്തപ 

വിഭീഷണോപിധമ്മാത്മാ സത്യധമ്മപരായണഃ 
പഞ്ചവഷസഹസ്പാണി പാദേനൈകേനതസ്ഥിവാന് 

കുംഭകര്ണഃചംകുംഭകര്ണന്, ദശവഷസഹസ്രാണിടപതിനായിരം വ 
ഷം, തപഃ അകരോത -തപപസ്സചെയ്യു, സത്യധമ്മപരായണഭടസത്ൃ 

ത്തെയും ധമ്മത്തെഷും പ്രധാനമായി ആത്രയിച്ചവനും, ധമ്മാത്മാടധ 

മ്മത്തില് മനസ്സ്സോടക്രടിയവനുമായം, വിഭീഷണ അപിംവിഭീഷണ 

നം, പഞ്ചവഷസഹസ്പ്രാണിടഅയ്യറയിരം സംവത്സരം, ഏകേനപാ 

ദേനംഒരു പാദംകൊണ്ടു് , തസ്ഥിവാ൯ന് സ്ഥിതി ചെയ. 
തു 

ൻ ര്യ 

കുംഭകജ്ണ്ൂന് പതിനായിരം സംവത്സരം തപസചെയ. ധലഗ്മ 
സ്വഭാവനും, സത്ചധമ്മങ്ങളില് പരമതല്പരനുമായ വിഭീഷണന് 
അയ്യ്യായിരം വഷം ററക്കാലയന്നിനിന്നു തപസ്സുചെയ്തു. 
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ക്ംഭക൪രണനെറ തപസ്സിനെകറിച്ച' ശ്രീപം കം. 
കേംഭകര്ണസ്തദാത്യത്ഥം യം ലിജ ു; പരായണ 
അതപ്പ്യല് ഗ്രിഷ്ഠകാലേവൈസോഗ്നിഭിഃ സൂയ്യപഞ്ചമൈഃ 
മേഘാംബുസിക്തോവഷാസുവീരാസനമസേപത 
നിത്യം ചശിശിരേകാചേ മുലമധ്യപ്രതിശ്രയഃ 
ഏവം വഷസഹസ്സ്രാണി ദശതസ്ൃതദായയുഃ 
സത്യേ ധ൪മേ ച രക്തസ്ൃ സല്പഥാധിഷ്ഠിതസ്യ ച? 

സത്യധമ്മങ്ങളില് തല്പരനായ കുംഭകര്ണന് പേനല്കാല 
ത്തില് പഞ്ചാഗ്നിമഭധയത്തിലും, (സൂയ്യന് അഞ്ചാമത്തേ അഗ്നി) വഷ 
കാലങ്ങളില് മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ടു വീരാസനത്തിലിരുന്നും, ശീതകാല 
ത്തില് ജലമദ്ധ്യത്തില് നിന്നുകൊണ്ടും പതിനായിരം വഷ്ടം കഴിച്ച. 
സത്യത്തിലും ധമ്മത്തിലും അനുരക്തനും സന്മാര്ഗത്തില് സ്ഥിരനമാ 
യിരുന്നു. 

് റ) ടി ി വിഭീഷണതപസ്സിനെക്കുറിച്ചു ശ്രീവാല്വീകി:_ 
്വിഭീഷണതശ്ചധമ്മാത്മാ നിത്യം ധര്മവ്രതഃ തരപിഃ 
പഞ്ചവഷസഹസ്പരഠാണി പാദേനൈകേന തസ്ഥിവാന് 
സമാപ്ലേ നിയമേ തസ്തി൯ നനുതുശ്ചാപ്ലരോഗണാഭ 
പപാത പുഷ്ുവഷംച തുഷ് ടവൃശ്ചൈവ ദേവതാഃ 

; പഞ്ചവഷസഹസ്പാണി സുൂയ്യമേവാനുവത്തയന് 
തസ്ഥാവുദ്ധവശിരോബാഹുഃ സ്വാധ്യായാസക്തചേതനഃ 
ഏവം വിഭിീഷണസ്പാപി ഗതാനിസുമഹാത്മനഃ, 
ദശവഷസഫഹസ്രാണി സ്വര്ഗസ്ഥസ്ധ്യേവ നന്ദനേ.?? 

*്ധമ്മസ്വഭാവനായ വിഭീഷണനും, നിത്യവും ധമ്മനിഷ്ഠയോട്ടം 
ശുദ്ധിയോടും ക്രടെ അയ്യായിരം വഷം ഒററക്കാല്കൊണ്ടുനിന്ന് തപ 
സ്റ്റചെയ്യൂ. ആ നിയമം സമാപ്ലമായപ്പ്യോം അപ്ലൂരസ്സകളുടെ സംഘ 
ങ്ങ0ം നത്തനംചെയ്യു. പുഷ്്വൃഷ്ടിയുണ്ടായി. ദേവതകറം സ്തൃതിച്ചു. 
അയ്യായിരം വഷം സൂയ്യനെ നൊക്കിക്കൊണ്ടും, ശിരസ്സിനേയും, കൈ 
കളേയും ഉയത്തിക്കൊണ്ടും, മനസാ വേദം ഉ ച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും തപസ്സു 
ചെയ്യ. ഇങ്ങിനെ പതിനായിരം വഷം സ്വര്ഗലോകത്തില് നന്ദന തു 
മെന്ന ഉദ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നവനെന്നചോലെ സുഖമായി കഴിച്ചു. 

10. ദിപ്യം വഷസഹസ്രംതു നിരാഹാരോ ദശാനനഃ 
പു൪ണേ വഷസഹസ്രേതു ശീഷമഗ്നൌജുഹാവസടഃ 

ഏവം വഷസഹസ്സാണിനവതസ്പാതിചക്രമുഃ 
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ദശാനനഃ തൂംരാവണനാകമട്ടം നിരാഹാ ട ആഹാരമില്ലാത്തവനാ 

യിട്ട്, ദിവ്യം വഷസഹസ്രംട ദിവ്യമായ ആയിരം വഷം, പൃരണേ വ 

ഷസഹസ്രേ- ആയിരംവത്സരം പൂ൪ണമായാല്, സഃ-അവന്, ശീഷം- 

ശിരസ്സിനെ, അഗ്നൌ ജഹാവട അഗ്നിയില് ഹോമിച്ചു, ഏവം വഷ 

സഹസ്രാണിനവകഇങ്ങിനെ ഒമ്പതിനായിരം വഷം, തസ്യകഅവ 
നെറ, അതി ചക്രമുഃടഅതിക്രമിച്ച. 

രാവണനാകട്ടെ ആഹാരമൊന്നു മില്ലാതെ ആയിരം ദിവ്യസംവ 
ത്സരംകാലം തപ്പസ്സുചെയ്തു, ആയിരംവഷം കഴിയുമ്പോഠം ഒരു ശിര 
സ്സിനെ താന്തന്നെ ഛേദിച്ചു അഗ്നിയില് ഹോമമിക്കും. ഇങ്ങിനെ അ 
വനെറ ഒമ്പതിനായിരം വഷം കഴിഞ്ഞു. ആയിരം ദില്യസം വത്സരം 
എന്നതു മനുഷ്ധ്യമാനപ്രകാരം മുന്നുലക്ഷത്തി അവപതിനായിരം സം 
വത്സരമാണെന്നു കാണുന്നു. 

]1. അഥവഷസഹസ്രേതു ദശമേ ദശമംശിരഃ 
ഛേത്തുകാമസ്യ ധമ്മാത്മാ പ്രാപ്ലശ്ചാഥ പ്രജാപതിഃ 

അഥ ദശമേ വഷസഹസ്രേതുട അനന്തരം പതിനായിരാമതു വഷ 
ത്തില്, ദശമം ശിരഃപത്താമതെത ശിരസ്തിനെ, ഛേത്തുകാമസ്. 
ഛേദിപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്നവനെറ മുമ്പില്, വ പ്രജാപതിടകധ 
മ്മസ്വരൂപനായ ബ്രഹ്മാവ്, പ്രാപ്ലഭ.ചപ്രാപിക്കയും ചെയ്യു. 

പതിനായിരാമതു വഷം തികഞ്ഞപ്പോഠം പത്താമത്തെ ശിരസ്സി 
നെ മുറിക്കാന് ഭാവിക്കുന്ന രാവണനന്െറ യ് നാ 
ബ്രഹ്മദേവന് പ്രത്യക്ഷനായി. 

12. വത്സ! വത്സ! ദശഗ്രീപ! പ്രിതോസ്തീതൃഭയഭാഷത 
വരം വരയ ദാസ്യാമി യത്തേ മനസികാംക്ഷിതം 

പ്രിതഭ അസ്തികഞാന് സന്തുഷ്ടനായ ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇതി അഭ്യഭാ 
ഷതടഎന്നു' അഭിഭാഷണംചെയയ, വരം വരയ വരത്തെ വരിച്ചാലും, 
തേ മനസിംനിനന്െറ മനസ്സില്, കാംക്ഷിതം യത് കാം ക്ഷിക് പ്പട്ട 
തു് യാതൊന്നോ, തത്: ദാസ്വാമി_ അതിനെ ിചയു്യേന്, ല്ല 

ഹേ വത്സ! വത്സ! രാവണ! ഞാന് സന്തോഷി ച്ചിരിക്കുന്നു. 
നെറ മനസ്സില് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വരം വരിച്ചുകൊഠംക. 
ണ്ടു ഫ്ലുന്നു' ബ്വഹ്ധാവു പറഞ്ഞു 

നി 

ഞാന് തരുന്നു 

19. ദശഗ്രിവോപിതച്ഛു ത്വാ പ്രഹൃുഷ്കേനാന്തരാത്മനാ 
ം ടി അമരത്വം വൃണോമിശ വരദോയദിമേ ഭവാന് 
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തത് ശ്രത്വാ-അത്നെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, ദശഗ്രീവഭ അപിരാവണനും, 
പ്രഹൃഷ്ടേന അന്തരാത്മനാട അധികം സന്തോഷിച്ച അന്തഭകരണ 

ത്തോടുക്രടെ, ഈശ! ഹേ ഈശ്വര!, ഭവാന് നിന്തിരുവടി, മേ വരദഃ 
യദി-എനിക്ക്' വരം തരുന്നവനാണെങ്കില്, അമരത്വം വൃണോമിടമ 
രണമില്ലായ്കയേ വരിക്കുന്നേന്. 

അതു കേട്ട രാവണന് മനസ്സന്തോഷത്തോടുക്രടെ പറഞ്ഞു. ഹേ 

ഭഗവന്! നിന്തിരുവടി ഏനിക്കു വരം തരുന്നപക്ഷം മരണമില്ലായ്യയെ 
പ്പി ഞാന് വരിക്കുന്നേന്. 

14. സുപര്ണനാഗയക്ഷാണാം ദേവതാനാം തഥാസുരൈഃ 

അവധഡ്യയത്വംതുമേദേഹി തൃണഭൂതാഹിമാനുഷാഭ. 

സുപര്ണനാഗയ കഷാണാംടഗരുഡന്, സപ്പങ്ങം, യക്ഷന്മാര് ഇവ 

ക്ഒം, ദേവതാനാം ദേവന്മാക്കും, തഥാഅസുരൈഃട അപ്രകാരം അസു 

രന്മാരാലും, അവധ്യത്വംടവധി പ്പൈടടവാന് കഴിയാത്ത വനെന്നവ 

സ്ഥയെ, മേദേഹിട എനിക്കു ദാനംചെയ്യാലും, മാനുഷാഃടമനുഷ്യൃ 

ന്മാര്, തൃണഭൂതാടഹിടതൃണമായിരിക്കുന്നവര്തന്നെ. 

ഗരുഡന്, സപ്പങ്ങം, യക്ഷന്മാ൪, ദേവന്മാര, അസുരന്മാർ ഇവ 

രാല് ഞമാന് അവധ്യനെന്ന വരം തന്നാലും; മനുഷ്യരാകട്ടെ എനിക്കു 

തൃണപ്പായന്മാരാകുന്നു. 

15. ത്ഥാസ്മ്വിതിപ്രജാധ്യ ക്ഷ പുനരാഹദശാനനം 

അഗ്നൌഫഹുതാനിശീഷാണി യാനിതേസുരസത്തമ! 

ഭവിഷ്യന്തിയഥാപുധ്യമക്ഷയാണിചസത്തമ! 

തഥാ അസ്തു അങ്ങിനെ ഭവിക്കട്ടെ, ഇതി എന്നുപറത്തെ, പ്രജാധ്ൃ 
൨ 

ടം ട് 

ക്ഷ ബ്രഹ്മാവ്, ദശാനനം പുനഃ ആഹടരാവണനോടു പിന്നേയും 
ടി] നൻ 

പറഞ്ഞു, അസുരസത്തമ!ഹേ അസുരമ്രേഷ്ല!, തേയാനിശീഷാണിക 

നിന്െറ യാതൊരു ശിരസ്സകം, അഗ്നൌ ഫൃുതാനിട അഗ്നിയില് ര 

മിക്കപ്പെട്ട്വോ, താനിടഅവം, യഥാപൃര്വംചമുമ്പേത്തെപ്പ്പോലെ, ഭവ 

ഷ്യന്തിട ഭവിക്കും, സത്തമ!ഹേ ത്രേഷ്ഠ! അക്ഷയാണിചട അക്ഷയങ്ങ 

മായു മിരിക്കും. 
[] ൦ 

അപ്രകാരം ഭവിക്കട്ടെ എന്നനുഗ്രഹിച്ചുശേഷം ബ്രഷ്മാവ പ് 

ന്നേഷയം രാവണനോട്ട് പറഞ്ഞൂ. “ഹേ അസുരമ്രേഷ്ഠ! അഗ്നിയില് 

[ റ ് ലി ണ്ടാ 
ഫോമമിക്കപ്പെട്ട നിന്െറ ത്ത) ശിരസ്സുകറം മുമ്പവേത്തെപ്പ്പാലെയ്ു യ്ക 

ിം ച 
9 

ക] ററ] 
രും. ഹ സത്തമ! അവക്ക് ക്ഷയ: വരികയുമില്ല 
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രാവണന് വരം ചോഭിച്ചുതിനെയും ബൃഷ്മാവു നല്കിയതി 

യുംകറിച്ച് ത്രീവാദ്ലീകി:-_ 
ത്തോബ്ൂവീല് ദശഗ്രിവഃ പ്രഹൃുഷ്ടേനാന്തരാത്മനാ 

പ്രണമുൃ) ശീരസാദേവം ഹഷഗത്ഗദയാ ഗിരാ 

ഭഗവന്പ്പാണിനാം നിത്യം മാനൃത്ര മരണാല്ഭയം 

നചമൂത്യസമഃ ശതരൂ രമരത്വ മതോവ്യണേ 

ഏവമുക്തസ്തതോബ്രഷ്മാ ദശഗ്രിവമുവാചഹ 
നാസ്തിസര്വാമരത്വം തേ വരമന്യം വൃണീഷ്വവൈ 

ഏവമുക്തസ്തദാരാമ! ബ്രഹ്മണാ ലോകകത്ുണാ 

ദശഗ്രിവഉ വാചേദം കൃതാഞ്ജലി രഥാഗ്രതഃ 

സുപര്ണയക്ഷനാഗാനാം ദൈത്യദാനവരക്ഷസാം 

അവധ്യഃ സ്യ്യാം പ്രജാധ്യ ക്ഷ ദേവതാനാംച സർവശഃ 

നഹിചിന്താമമാന്യേഷു പ്രാണിഷുപ്രപിതാമഹ 

തൃണഭൂതാഹിതേസര്വേ പ്രാണിനോമാനുഷാദയഃ 
ഭവിഷ്യത്യേതദേവംവൈ തവരാക്ഷസപുംഗവ! 
ശൃണചാപിവചോഭൂയ പ്രിതസ്യേഹഹിതംമമ 
ഹുതാനിയാനിശീഷാണി പൂര്വമഗ്നരൌത്വയാനഘ 

അക്ഷയാണിഭവിഷ്യയന്തി തഥൈവതവസരര്വശഭ 

വിതരാമിചതേസെരമ്ൃ വരമന്യം സുദുര്ല്ലഭം 
ക 5൭ ഛന്ദതോവിന്ദഭദ്രംതേ രൂപമമ്പൃദൃദിച്ഛു സി. 

“പ്രത്യക്ഷനായ ബ്രഹ്മാവിനെ നമസ്ത്ലരിച്ചു. മനസ്സന്തോഷംനി 
മിത്തം ഗല്ഗാക്ഷരങ്ങളോടുക്രടിയ വാക്കുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു. “ഭഗവന് 
പ്രാണികഠംക്ക് നിത്യമായ ഭയം മരണത്തേക്കുറിച്ചാകയാല് മരണമി 
ല്ലായ്യയെ ഞാന് വരിക്കുന്നു?” എന്നു പറ്തെ രാവണനോട ബ്രഹ്മാവു 
പറഞ്ഞു. “ഒരു വിധത്തിലും മരണമില്ലെന്ന സ്ഥിതി നിണക്കു കിട്ട്ക 

22 യില്ല. മറെറാരു വരം വരിച്ചുകൊഴംക?? എ നനു പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവി 
ന്െറ മുമ്പില് കൈക്രപ്പിത്തൊഴുതു നില്ലൂന്ന രാവണന് പ്രാത്ഥിച്ചു. 
% സുപ൪ണയക്ഷദൈതൃദാനവദേവാദികളില് 

നിന്നു മരണം വരാതി 
രിക്കട്ടെ, അന്യ പ്രാണികളില് എനിക്കു ചിന്തയില്ല. മനുഷ്യര് മുതലായ 
പ്രാണികറം എനിക്ക് തൃണപ്രായന്മാരാകഷാല് അവരില്നിന്നെ 
ഭയമില്ല. 
ത്താല് 

നിക്ക് 
യ അങ്ങിനെയാകട്ടെ എന്നനുഗ്രഹിച്ച ബ്ൃഹ്മാവു സന്തോഷ 
രാവണനു പ്രാത്ഥിക്കാതെതന്നെ “അഗ്നിയില് നീ ഹോമിച്ച 

നി] 
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ശിരഡസ്സുകറം പു൪വരീതിയില് രണ്ടാമതും നിണക്കുണ്ടാകട്ടെ, അവ അ 
ക്ഷയങ്ങളായുമിരിക്കട്ടെ. മുര്ല്പഭമായ അസ്പയവരംക്രടെ തരാം. നീ 
ഏതു രൂപത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ രൂപം നിണക്കുണ്ടാകും. മംഗ 
കും ഭവിക്കട്ടെ?” എന്നുമയഗ്രഹിച്ച. 

10. ഏവമുക്ത്വാ തതോരാമ! ദശഗ്രീവം പ്രജാപതിഃ 
വിഭീഷണമുവാചേദം പ്രണതം ഭക്തവത്സലഃ. 

ദശഗ്രീവം ഏവംഉ കത്വാ തതഃ_രാവണനോട്ട്' ഇപ്രകാരം വചിച്ചതി 
ല്പ്പിന്നെ, രാമ!_ഹേ രാമ! ഭക്തവത്സലഃ പ്രജാപതി ഭക്തന്മാരില് 
വാത്സല്യമുള്ള ബ്രഹ്മാവു, പ്രണതം വിഭിഷണം൭പ്രണമിച്ച വിഭീഷ 
ണനോട്ട്, ഇദം ഉവാചടംഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. 

രാവണനോടിപ്രകാരം പഠഞ്ഞശേഷം ഭക്തവത്സലനായ ബ്ബ 
മാവു, നമസ്കരിച്ചു പിഭീഷണനോടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. 

17. വിഭീഷണത്വയാവത്സ കൃതം ധമ്മാത്ഥമുത്തമം 
തപസ്തരതോ വരംവത്ധസ വൃണീഷ്വാഭിമതംഹിതം. 

വത്സവിഭിഷണ!ടപ്രിയനായ വിഭീഷണ! ത്വയാ നിന്നാല്, ധമ്മാ 
ത്ഥം ടധമ്മത്തിന്നായ്യ്ലോണ്ട്, ഉത്തമം തപട കൃതം-ത്രേഷ്ഠമായ തപ 
സ്സുനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട്, തതടട അതുകൊണ്ടു, അഭിമതം ഹിതം വരം ആ 
ഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മയായ വരത്തെ, വൃണീഷ്വടവരിച്ചാലും. 

ഹേ വത്സ! വിഭീഷണ! ധമ്മസിദ്ധിക്കുവേണ്ടി ഉത്തമമായ തപ 
സ്സ ചെയ്യിരിക്കുന്ന നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മയായ വരം വരിച്ചുകൊ 
ഠാക. 

16. വിഭീഷണോപിതംനത്വാ പ്രാഞ്ജലിര്വാക്യമബ്രവീത് 
ദേവമേസര്വദാബുഭ്ധിര്ധമ്മേതിഷ്ടതുശാശ്വതീ 

19. മാരോചയത്വധര്മേ മേ ബുദ്ധിഃ സര്വത്രസര്വദാ. 

൧ വിഭീഷണഃ അപിം വിഭീഷണനും, തം നത്വാ-അവനെ നമിച്ചിട്ട, 
൭ 1 ഠ യ പ്രാംജലിഃംം അഞ്ജലി ചെയ്യവനായിട്ടു്, വാക്യം അബ്രവിത്_ വാക്യ 

ത്തെ പറഞ്ഞു, ദേവ്ചഹേ ദേവനാഡുള്ജോവേ! സര്വദാ മേബുദ്ധിഭകേ 

് ന് ിം ധമ്മേശാശ്വരി തീഷ്യതുംധമ്മത്തില് എല്ലായ്ക്കോഴും എനെറ ബുദ്ധി, ധം തു 

ഇമൂക്കമില്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ, അധര്മേ സര്വത്ൂടഅധമ്മമായ സ൪ 

വത്തിലും, സര്വദാംഒരു കാലത്തിലും, മേ ബുദ്ധിചേഎനെറ ബ്ൃഭ്ധി, 

മാരോചയതു-ഇഷ്ടപ്പെടരുതു'. 
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വിഭീഷണനും ബ്രഹ്മാവിനെ നമസ്തൃരിച്ച്' അഞ്ജലി ക്രപ്പിപ്പറ 

ഞ്ഞു. “അല്ലയോ ദേവ! എനെറ ബുദ്ധി ധമ്മത്തില് ഇളക്കമില്ലാത്തതാ 

യിട്ടെപ്പോഴചമിരിക്കട്ടെ. അധമ്മമായ യാതൊന്നിലും ഒരു” കാലത്തി 

ലും എനെറ ബുദ്ധി താല്ലയ്യപ്പെടാതെയു മിരിക്കട്ടെ. 

തത പ്രജാപതിഃ പ്രീതോ വിഭീഷണമഥാബ്രവീത് 

90. വത്സത്വം ധമ്മശീലോസി തഥൈവചഭവിഷ്യസി 

അയാചിതോപിതേ ദാസ്ൃഫ്യമരത്വം വിഭീഷണ! 

തതഃ പ്രീതഃ പ്രജാപതിഃ അനന്തരം സത്തുഷ്നായ ബ്രഹ്മാവു, പിഭീ 
ഷണം വിഭീഷണനോട്ട്, അഥ അബ്രപീത് അനന്തരം പറഞ്ഞും, 
വത്സ! ത്വം ധമ്മശീലഭ അസിംകുട്ടി നീ ധമ്മസ്വഭാവനാകുന്നു, തഥാ 
ഏവ ഭവിഷ്യസി ചട അപ്രകാരംതന്നെ ഭവിക്കയും ചെയ്യും, അയാചചി 
തഃ അപികയാചിക്കപ്പെട്ടില്ലെത്കിലും, വിഭീഷണ! ഫേ വിഭീഷണ! 
അമരത്വം മരണമില്ലായ്, തേ ദാസ്േ-.നിണക്കു ദാനം ചെയ്യുര്ന്നന്. 

അപ്പോം ഏററവും സന്തോഷിച്ച ബൃശ്മാവു” വിഭീഷണനോട്ട്' 
& 

യു പറഞ്ഞു. “പത്സ! നീ ധമ്മസ്വഭാവന്തന്നെ. മേലിലും അങ്ങിനെത 
ന്നെയിരിക്കും. നീ എന്നോട്ട്' ചോദിക്കാതെതന്നെ നിണക്കു മരണമി 

ര്യ 

ല്ായ്യയേ ഞാനു തരുന്നേന്.? 

വിഭീഷണന് വരം പ്രാത്ഥിച്ചതിനെകറിച്ച് ശ്രീവാല്വീകി:__ 
“ഭഗവന്കൃതമേതാവല് യന്മേലോകേശ്വരഃ പ്രഭഃ 
പ്രിതോമേയദിദാത്യോ വരോയം തൃണുസുവ്രത! 
പരമാപല്ഗതസ്യാപി ധമ്മഏവധുതിര്ഭപേല് 
അശിക്ഷിതംചഭഗപന് ബുഫ്മാസ്ത്രം പ്രതിഭാതുമേ 
യായാജായേതമേ ബുദ്ധിസ്തേഷു തേഷ്വാശ്രമേഷുച 
സാസാഭവതുധമ്മിഷ്ഠാ തം തംധര്മം ഭജേത ച. 

്ു ഹേ ഭഗവനു ഇത്രത്തോളമായതുതന്നെ ധാരാള മായി. ലോകേ 
ശ്വരനായ നിന്തി ) രുവടി പ്രസാഭിച്ചുവെല്ലൊ. വരദനായ നിന്തിരുവടി 
എനിക്കിവരം തരേണം. എത്ര വമ്പി ച ആപത്തില് ഞാനകപ്പെട്ടം 
ലും ധമ്മത്തില് ത്തന്നെ ഇള കാതെ ഞാനിരിക്കേണം. പഠിപ്പിക്കപ്പെ 
ടാതെ തന്നെ ബഫ്മാസ്ത്രം എന്െറ പേരില് പ്രകാശിക്കേണം. ഏതേ 
ശ്രമ താശ്രമങ്ങളില് ഏതേതു ബുദ്ധിയെനിക്കുണ്ടാകുന്നു ചോ ആ, വിചാര മെല്ലാം ധമ്മത്തില്നിന്നു തെററാത ത തായിരിക്കേണം. അതാതാശ്രമധ 

മം. ച മ്മത്തെ അനുഷ്ടിക്കയും വേണം, 



14.50 അഭധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

21. കുംഭകര്ണമഥോവാച വരം വരയസു വ്രത! 
വാണ്യയാവ്യയാപ്ലോഥതംപ്രാഹ കുംഭകര്ണഃ പിതാമഹം. 

22, സ്വപ്ലച്യാമിദേവഷണ്മാസാന് ദിനമേകം തൂ ഭോജനം 
ഏവമസ്ത്രിതിതംപ്രാഹ ബൃഹ്മാദുഷ്ടവാദിവൌകസ. 
സരസ്വതീച തദ്വക്ത്രാന്നിരഗതാ പ്രയയെരദിവം 

അഥ കുംഭകര്ണം ഉവാചംഅനന്തരം കുംഭകര്ണനോട്ട് പറഞ്ഞു, 

സുവ്രത! വരം വരയ ഹേ സുവ്രത! വരം വരിച്ചാലും, വാണ്പ്യാംവാ 

ണിദേവിയാല്, പ്യ്യാപ്ലടവ്യാപിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട്, കുംഭകര്ണഃട 

കുംഭകര്ണന്, തം പിതാമഹം പ്രാഹ-ആ പിതാമഹനോട്ട്: പറ 
ഞ്ഞു, ദേവ! ഷണ്മാസാന് സ്വപ്ലച്ചാമിടഹേ ദേവ! ആവമാസം ഉറ 

ങ്ങേണം, ഏകംദിനം തൂ ഭോജനം ഒരു ദിവസം മാത്രം ഭക്ഷണം, ഏ 

വം അസ്ത്ര ഇതി അങ്ങിനെ ഭവിക്കട്ടെയെന്ന്', ദിവൌകസഃ ദൃഷ്ട്വാ 

ദേവന്മാരെ ദശിച്ചിട്ട്, ബൃഷ്മാ തം പ്രാഹ ബൃഹ്മാവഖനോട്ട്' പറ 

ഞ്ഞും സരസ്വതീ ചംസരസ്വതിയും, തദ്വക് ത്രാത അവന്െറ മുഖ 

ത്തില്നിന്ന്, നിര്ഗതാംപുഠപ്പെട്ടവളായിട്ടു , ദിവം പ്രയയൌ സ്വര് 

ഗത്തെ യാനംചെയ്യു. 

പിന്നെ കുംഭകര്ണനോട്ട് പറഞ്ഞു. “ഹേ സുവ്രത! വരം വരി 

ച്ചകൊഴംക.”? അപ്പോം വാണിദേവി കുംഭകര്ണനില് പ്രവേശിച്ചു. 

അതുനിമിത്തം ലി ആ ബുൃഹ്മാവിനോടപേക്ഷിച്ചു. “ഹേ 

ദേവ! ആവമാസംകാലം ഉറക്കവും, ഒരുദിവസം ഭക്ഷണവുമുണ്ടാകേ 

ണം. അങ്ങിനെ ആവട്ടെയെന്ന് ദേവന്മാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ബ്ര 

ഫ്മാവു” കുംഭകര്ണനോട്ട് പറഞ്ഞു. സരസ്വതീദേവിയും കുംഭകര്ണ 

ന്െറ മുഖത്തില് നിന്നിറങ്ങി സ്വര്ഗത്തിലേക്കു പോകയുംചെയ്യു. 

£വാണ്യാവ്യാപ്പഭ?? എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ ശ്രീവാ 

ല്വീകി പ്ൃക്തമാക്കീട്ടുണ്ട്. വരംകൊടുപ്പാന് ഭാവിച്ച ബ്രഹ്മാവിനെ 

നോക്കി ദേവന്മാര് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു:__ 

്നതാവല്കുംഭകര്ണായ പ്രദാതപ്യ്യോവരസ്തപവയാ 

ജാനാസിഹിയഥാലോകാംസ്താസയത്യേഷരാക്ഷസഭ 

നന്ദനേപ്സൂരസഭ സപ്ലമഹേ (രാന ചരാസ്ത്ഥാ 

അനേന ഭക്ഷിതാബ്ൂഹ്മന് ജൂഷയോ മാനുഷാസ്പഥാ 

തച്ചാപോ വരനാമാസ്ലൈ ദീയതാമമിതച്രഭ 

ലോകേഭ്വയഃ സ്വസ്സിചൈവംസ്യാല് ഭവേത്തസ്യചസന്മതിഴ്* 
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? ഈ രാക്ഷ 
അങ്ങുന്ന് കുംഭകര്ണന്ന് വരം കൊടുക്കരുതേ.” 

സന് ലോകങ്ങളെ. ഏതുവിധം ഭയപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നങ്ങുന്നറിയുമെ 

ല്ലോ. മഹേന്ദ്രനെ അനുസരിച്ചിരുന്ന ഏഴപ്പര്യസ്ത്രികളെ ഇനദ്ദ്രോദ്യാന 

ത്തില്വെച്ചിവന് ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ട്ൂഷികളും, മനുഷ്യരും ഇവനാല് 

ഭക്ഷിക്കപ്പെടിട്ടുണ്ട്. ഹേ മഹാപ്രഭാവമുമേമാവേ! വരമാണെന്ന പേ 

രില് ഇവന്നു” ശാപമാണങ്ങുന്നു കൊടുക്കേണ്ടതു. എന്നാല് ലോക 

ി ലി 

ങ്ങക്ക് സ്വസ്തിയും ഇവന്നു” സമ്മതവുമുണ്ടാകും. 

ഏവമുക്തഃ സുരൈര്ബ്രശ്മാ ചിന്തയന് പത്മസംഭവഃ 

ദേവീം സരസ്വതീം ദേവഃ പത്മാക്ഷിം പത്മസംഭവാം 

ത്രോലോക്കേവ സർവഭൂതേഷു ജിഹ്വാബുദ്ധിര്ധൃതിഃ സ്തൂതിഃ 

ചിന്തിതാചോപതസ്ഥേസാപാര്വേ ദേവീ സരസ്വതീ 

വാണീ ത്വം രാക്ഷസസ്യാസ്യ ഭവവാശേവതേഡ്ലിതാ 

ഇത്ചുക്താസാ പ്രണമ്യാഥ തം വിവേശ നിശാചരം.?? 

ദേവന്മാരീലിധം പ്രാത്ഥിച്ചപ്പോ൦ം പത്മസംഭവനായ ബ്രഷ്മ 
ദേവന്, പത്മസംഭവയും പത്മനേത്രയുമായ സരസ്വതിയെ സ്തരിച്ചു. 

ത്രിലോകത്തിലുക്ള സര്വ പ്രാണികളിലും വിചാരിച്ച മാത്രത്തില് 

' ജിഹ്വ, ബുദ്ധി, ധൃതി, സ്ത്തി എന്നിവയില് വസിക്കുന്ന സരസ്വതീദേ 

വി ബ്രഹ്മാവിന്െറ സമീപത്തുവന്നു. “ഹേ വാണി! ഈ രാക്ഷസനന്െറ 

വാക്കില് നീ ചെന്നിരിക്കുക.?? എന്ന് കല്ലനകേട്ട ഉടനെ സരസ്വതി 

൭ രാക്ഷസനില് പ്രവേശിച്ചു. 

8. കുംഭകര്ണസ്തൂ ദഷ്ണാത്മാ ചിന്തയാമാസ ദുഃഖിതഃ 

അനഭിപ്രേതമേവാസ്യാല് കിം നിര്ഗതമഹോവിധിടെ 

മുഷ്ഠാത്മാ കുംഭകര്ണഭടദുഷ്ടബുദ്ധിയായ കുംഭകര്ണന്, ദുടഖിതദ_ ദുഃ 
വ കള് ചിന്തയാമാസ ചിന്തിച്ചു, ആസ്യയാത് മുഖത്തില് 

നിന്ന്, അനഭിപ്രേതം ഏവടവിചാരിക്കാത്തതുതന്നെ, നിര്ഗതം_ 
നിര്ഗമിച്ച, വിധിഭ അഹോ അദൃഷ്ലം ആശ്ചയ്യംതന്നെ. 

സരസ്വതീദേവി മുഖത്തില്നിന്ന് വേര്പിരിഞ്ഞുപോയപ്പോംം, 
10 

ദുര്ബുദ്ധിയായ കുംഭകര്ണന് ബ്രഷ്മാവിനോട്ട് വരം ചോദിചത്ികനെ 
ന] 

റ ര്] ് ക്കുറിച്ചു വ്യസനിച്ചു” വിചാരിച്ചു. കഷ്ടം! ഞാന് വിചാരിക്കാത്തതാ 
[ര .] ണ എന്െറ മുഖത്തില്നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. അദ്ഷ്ൃശക്തി തആആശ്ച 

യം തന്നെ. 
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24. സുമാലീ വരലബ്ലാംസ്താന് ഓഞ്ചാത്വാ പൌത്രാന് നിശാചരാന് 
പാതാലാന്നിഭയഭ പ്രായാല് പ്രഹസ്താദിഭിരന്വിതഃ 
ദശഗ്രീവം പരിഷ്വജ്യ വചനുംചേദമബ്ബവീത് 

താന് പൌത്രാന് നിശാചരാന്ംപുത്രിയുടെ പുത്രന്മാരായ ആ രാക്ഷസ 
ന്മാരെ, വരലബ്ലാന് ഓഞാത്വാടലഭിക്കപ്പെട്ട വരത്തോടുക്രടിയവരായി 
അറിഞ്ഞിട്ടു, സുമാലീ_സു മാലി, നിഭയംഭയരഹിതനായിട്ട്, പ്രഹസ്താ 
ദിഭിഃ അന്വിതടപ്രഹസ്പന് മുതലായ വരോടുക്രടിയവനായിട്ട്, പ്പാ 
താലാത് _പാതാലത്തില്നിന്ന്, പ്രായാത് ടപ്രയാണംചെയ്യ, ദശഗ്രീ 
വം പരിഷ്വജ്യടരാവണനെ ത ലിംഗനംലെയ്യിട്ട്, ഇദംവചനം അ 
ബ്വവീത് ച-ഈ വചനത്തെ പറകയുംചെയ്തു. 

പുത്രിയുടെ ആ പുതന്മാക്ട്” വരം ലഭിച്ച സംഗതിയറിഞ്ഞ സു 
മാലി പേടിക്രടാതെ പ്രഹസ്തന് മുതലായവരോടുക്രടെ പാതാലത്തില് 

[രി നിന്നു് വന്ത. രാവണനെ ആലിംഗനംചെയുശേഷം ഇങ്ങിനെ പ 
റഞ്ഞു. 9 

പ്രഹസ്താദികളെ ശ്രീവാപ്പീകി സ്സൂഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 
“മാലയയവാംശ്ചപ്രഹസ്തശ്ച വിരൂപാക്ഷോ മഹോദരഃ 
സ ലിവാഃപരിവായ്യയേന മുദതിഷ്ടന്സുമാലിനം?? 

മാല്യവാന്, പ്രഹസ്പന്, വിരൂപാക്ഷന്, മഹോദരന്, എന്ന മ 
നതത്രിമാർ സുമാലിയെ പിനത്തുടന്രകൊണ്ട്', ഭൂലോകത്തിലേക്കു വന്നു. 

95. ദിഷ്ട്യാതേപൃതൂസംവൃത്തോ വാഞ്ചരിതോമേ മനോരഥടഭ 

യല്ഭയാച്ചുവയംലങ്കാം തൃക്ത്വായാതാരസാതലം 

തല്ഗതംനോമഹാബാഹോ മഹദാിഷ്ണുകൃതംഭയം. 

മേവാഞ്ചിതഃമനോരഥഞാന് ആഗ്രഹിച്ച മനോരഥം, പുത്ര!ടഅ 

ല്ലെയോ പുത്ര! ദിഷ്്യാതേ സംവൃത്തഃടഭാഗ്യത്താല് നിണക്കു സാധിച്ച, 

യല്ഭയാതംയാതൊരുവനില്നിന്നുളുള ഭയത്താല്, വയം ഞങ്ങംം, 

ലങ്കാംത്ൃക്ത്വാടലങ്കയെ തൃജിച്ചിട്ട് , രസാതലം യാതാഭടരസാതല 

ത്തെ പ്രാപിച്ചവോ, വിഷ്ണ്ണുകൃതം തല് മഹത് നടഭയംടവിഷ്ണുവിനാല് 
ചെയ്യപ്പെട്ട ആ മഹത്തായ ഞങ്ങളുടെ ഭയം, മഹാബാഹോ![ടഹേ 

വീര! ഗതംട പോയി. 

ഹേ പുത്ര! ഞാനാഗ്രഹിച്ചു മനോരഥം ഭാഗ്ൃത്താല് നിണക്കു 

സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. യാതൊരുവനില്നിന്നുള്ള ഭയത്താല് ഞങ്ങ? ലങ്ക 

യെയുപേക്ഷിച്ച് രസാതലത്തില്ചെന്നു വസിച്ചുവോ, വിഷ്ണുവില്നി, 
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ന്നുമുള ആ മഹത്തായ ഞങ്ങളുടെ ഭയം, ദഹ വിര! നീ നിമിത്തം ഇ 

പ്പ്രോഠം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 

86. അസ്താഭിഃപൂവ്യമുഷിതാ ലങ്കേയംധനദേനതേ 

ഭാത്രാക്രാന്താമിദാനീം ത്വംപ്രത്യാനേതുമിഹാഫസി 

സാമ്നാവാഥബലേനാപി രാജ്ഞാംബന്ധുഃ കുതഃസുഹൃത് . 

അസ്താഭിഭ_ഞങ്ങളാല്, പൂവ്യംഇയം ലത്കാഉഷിതാടപണ്ട് ഈലങ്ക വ 

സിക്കപ്പെട്ടം തേദ്രാത്രാധനദേന-നിനെഠ ദഭ്രാതാവായ കുബേരനാല്, 

' ഇദാനീം ആക്രാന്താം- ഇപ്പോഠം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെ, സാ 

മ് നാവാടസാമംകൊണ്ടോ, അഥബലേനഅപിടഅല്ലെകകില് ബലം 

കൊണ്ടോ, പ്രത്യാനേതുംടതിരികെ കൊണ്ടുവരുവാന്, ത്വംഇഹ അല്റ 

സിടനീയിപ്പോം അഹനാകുന്നു. രാജ്ഞാംകരാജാക്കന്മാക്ക്, ബന്ധുഃ 

സുഹൃത് കുതഃ-ബന്ധുവോ സുഹൃത്തോ എവിടെ. 

പണ്ടു ഈ ലങ്കയില് ഞങ്ങളാണ് വസിച്ചിരുന്നത്. ആ വഴി 
ക്ക ആ രാജ്യം നിന്െറ ധനമാണെന്നറിഞ്ഞുകൊഴംകയെന്നു സാരം. 
നിന്െറ ജ്യേഷ്ലനായ കബേരനിപ്പോഠം കയ്യേറിപ്പാത്തു വരുന്ന ആ 
രാജ്യത്തെ സാമോപായത്താലോ, അഥവാ ബലംകൊണ്ടോ മടക്കിയെ 

ടടുക്കവാന് നീയഹനാകുന്നു. ജ്യേഷ്ട ദഭാതാവല്ലെയോ? ബലം ഉപയോ 
ഗിക്കുന്ന്രു യോഗ്യമോ ഏന്ന വിചാരം ആവശ്യമില്ല. രാജാക്കന്മാക്ക് 

ബന്ധവുമില്ല സുഹൃത്തുമില്ല. അവരെ ഉ പദ്രവിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ രാജാ 
ക്കന്മാക്ക് പ്രവൃത്തി നട മ്രണ്ടതായ്ക്കുരുന്നതു' സാധാരണമാകുന്നു. 

വിഷ്ക്കുകൃതമായ ഭയത്തെകുറിച്ച് സുമാലി പറയുന്ന വാക്യം വാ 
ലി കീയത്തില്:__ 

“അസകൃല്യേനഭഗ്നാഹി പരിതൃജ്യസ്വമാലയം 
വിഭൂതാടസഹിതാഭസര്പലേ പ്രവിഷ്കാടസ്കോരസാതചം”? 

യാതൊരുവനാല് പലപ്രാവശ്ചവും തോല്പിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങറം 
കു ല് 

റ ഒന്നിച്ചു ചേന്നു വാസസ്ഥലത്തെയുപേക്ഷിച്ച് രസാതലഒ 
യതാകുന്നു. 

മ്തക്ഷ പോ 

24. ഇത്ചൂഭക്താരാവണഭപ്രാഹ നാഹസ്വയവം പ്രഭാഷിതൃം 
വിത്തേശോഗുരുരസ്താകമേവം ശത്വാതമബ്ബവിത് 
പ്രഹസ്തഃപ്രശ്രിതംവാക്യം രാവണുംദശകന്ധരം 

ഇതിഉ ക്തഭ രാവണ ഇപ്ര, ൫൪% ന 
) പ്രാഹചം പറ 

ഞ്ഞു. ഏവംപ്രഭാഷിതുംട ഇപ്രകാരം പറവാന്, നഅഹസിം ആ ങ്ങുന്ന് 
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അഹറനല്ല, വിത്തേശഃ_ കുബേരന്, അസ്ത്ാകംഗുരുഭടഞങ്ങളുടെ ഗുരുവാ 

കുന്നു. ഏവംശ്രുത്വാ- ഇപ്രകാരം ശ്രവിച്ചിട്ട് , പ്രഹസ്തദംപ്രഹസ്തന്, 
പ്രശ്രിതംവാക്യം-താഴ്ചയായ വാക്യത്തെ, ദശകന്ധരംതംരാവണംടദശ 
കന്ധരനായ ആ രാവണനോട്, അബ്രവീത് പറഞ്ഞു. 

ഇപ്രകാരം സുമാലി പറഞ്ഞുപ്പോം “ഇങ്ങിനെ അഞ്ങുന്നു പറയു 
ന്നതു ചിതമല്ല. കുബേരന് ഞങ്ങളുടെ ജ്ലേഷ്ഠഭരാതാവായതുകൊണ്ട് ഗു 
രുവാകുന്നു”” എന്നു രാവണന് പറഞ്ഞസമയം പ്രഹസ്പന് വിനയ 

ത്തോടുക്രടിയ വാക്യത്തെ ദശകന്ധരനായ ആ രാവണനോടുപറഞ്ഞു. 

8. ശൃണു രാവണയത്മേന നൈവം ത്വം വക്തുമഹസി 

നാധീതാ രാജധമ്മാസ്നേ നീതിശാസ്ത്രം തഥൈവച 
സുരാണാം നഹി സൌഭ്രാത്രം തൃണുമേ വദതടഃ പ്രഭോ! 

രാവണ!ടഹേ രാവണ, യതോന ശൃണു മനസ്സിരുത്തി ്രവിച്ചാലും, 

ഏവം വക്തും ഇപ്രകാരം പഠയുവാന്, ത്വം ന അര്ഹസിടനീ അഹ 

നല്ല, തേ നിന്നാല്, രാജധമ്മാഃ_രാജധമ്മങ്ങറം, ന അധീതാടടപഠി 

ക്കപ്പെട്ടില്ല, നീതിശാസ്രുംച തഥാ ഏവടനീതിശാസ്ത്രവും അങ്ങിനെ 

തന്നെ, സുരാണാം-ദേവന്മാക്ക്', സെൌരഭാാത്രം-സഹോദരസ്ററേഹം, 

നഹിടഇല്ല, പ്രഭോ! വദതഭ മേ ശൃണു അല്ലയോ പ്രഭവായുമ്മകോവേ! 
പറയുന്ന എന്നില്നിന്ന് ത്രവിച്ചാലും. 

രാവണ! നി മനസ്സിരു ത്തികേഠംക്കുക. നീ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നതു് 
[ ച ടം [കി | ന. 

ധമ്മമല്ല. രാജധമ്മങ്ങളോ, നീതിശാസ്ത്മോ നീ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ദേവ 

ന്മാക്ട് സഹോദരസ്റേഹമെന്നതില്ല. സംഗതി ഞാന് പറയാം കേഴം 

ക്ല ക. 

89. കശ്യപസ്സുതാദേവാ രാക്ഷസാശ്ച മഹാബലാഃ 

പരസ്റ്റുരമയുധ്ൃന്ത തൃക്തവാ സൌഹൃദമായുധൈടഭ 

നൈവേദാനിന്തനം രാജന് കെവരം ദേവൈരനുഷ്ഠിതം 

കശ്വപസ്യസുതാഃടകശ്യപനെറ പുത്രന്മാരായ, ദേവാഃ മഹാബലാഃ 

രാക്ഷ സാ ചം ദേവന്മാരും മഹാബലവാന്മാരായ രാക്ഷസന്മാരും, 
കം 

സൌഹ്ൃദം തൃക്തവാംസൌഹാര്ദ്ദത്തെ തൃജിച്ചിട്ട്, ആയുധൈടടആ 

യുധങ്ങ൦ംകൊണ്ടു , പരസ്സ്റരം അയുധ്യന്തടഅന്വ്യോന്പം യുദ്ധംചെയ്തു, 

രാജന് ഹേ രാജാവേ, ദേവൈഃ അനുഷ്ടിതം വൈരംടഭേവന്മാരാല് 
രൂ 

അനുഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വൈരം, ഇദാനീന്തനം ന ഏവകഇപ്പോളുള്ളതുതന്നെ 
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കശ്യപനെറ പുത്രന്മാരായ ദേവന്മാരും മഹാ ബലവാന്മാരായ 
€ രാക്ഷസന്മാരും സ്നേഹത്തെയുപേക്ഷിച്ചു' അസ്യ്യോസ്പം ആയുധങ്ങറം 

കൊണ്ടു യുദ്ധം ചെയ്യിട്ടുണ്ട് . ദേവന്മാര് രാക്ഷസന്മാക്മ ചെയ്യുകൊണ്ടി 
രിക്കുന്ന വിരോധം ഇപ്പോളുള്ള തല്ല. പണ്ടുകാലം മുതല്ക്കുതന്നെ 
അവര് അന്യോന്യം വിരോധികളാണെന്നു സാരം. 

ശ്രീവാല്ലീകി പ്രഹസ്പന് പറഞ്ഞതിനെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 
“അദിതിശ്വദിതിശ്ചൈവദെവ ഭഗിന്പവൌബഭൂവതുഃ 
ഭായ്യയേപരമരൂപിണ്വയൌ കുശ്യപസ്യപ്രജാപതേട 
അദിത്യാംജന്ഞിരേദേവാ സ്തദാത്രിഭവനേശ്വരാട 
ദിതിസ്തവജനയല്ദൈത്യാന് കശ്യപാദാത്മസംഭവാന് 
ദൈത്യാനാംകിലധമ്മണഞ പുരേയംസവനാര്ണവാ 
ആസീല്സപര്വതാഭൂമിസ്നേ ഭവന്പ്രഭവിഷ്ണ്റുവ 
തതസ്നേനിഹതാ€സര്വേ വിഷ്ണുനാപ്രഭവിത്കതനാ 
ദേവാനാം ചവശംനീതം ത്രൈലോക്യമിദമവ്യയം 
തഥാവൈരമപയ്യന്തം ഗരുഡസ്യോരഗൈടസഹ 

ദാതൃഭഭസംപ്രസക്തംഹി, സംഹാരോയസ്വനാഭപത' 
മനെതദേകോഭവാനദ്യ കരിഷ്യയതിവിപയ്യയം 
ശുരൈരാചരിതംപൂര്വം കുരുഷ്തദ്വചോമമ? 

അദിതിയെന്നും ദിതിയെന്നും രണ്ടു സഹോദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു. 
പരമസുന്ദരികളായ ആ രണ്ടുപേരും കശ്യപ പ്രജാപതിയുടെ ഭായ്യമാ 
രായി. അദിതിയില് ദേവന്മാര് ജനിച്ച. തഅപ്പ്പോളവര് ത്രിലോകാധി 
പന്മാരായി. ഭിതി കശ്യപനില്ഹിന്നു: ദൈത്ചന്മാരെ ജനിപ്പിച്ച. 
ഹേ യമ്മണഞ്! പണ്ട് സമുദ്രവനപവ്തങ്ങള ടങ്ങിയ ഈ ഭൂമി ദൈത്യ 
ന്മാരുടെതായ്ത്കുന്നു. അപ്പോം അവരായി അധിപന്മാര്. ഉടനെ പ്രഭവാ 
൦) 

പി [ര് ല് 
4 

: വിഷ്ണു മദൈത്ൃന്മാരെ സംഹരിച്ചു തരിലോകത്തേഷും ദേവന്മാരുടെ 
അധിനത്തിലാക്കി. അതുപോലെതന്നെ 
തഡന്നും, സരപങ്ങറാക്കം 

കശ്ൃപസന്താനങ്ങളായ ഗ 

തമ്മില് അവസാനിക്കാത്ത വൈരമുണ്ട്. 
സഹോദരന്മാക്ക് തമ്മില് വൈരം ആക്കാണില്ലാതിരുന്നിട്ടളുതു'. ദൂ വാന് ഫഏുകന്മാതൂം, ഇപ്പം പുതി 
രിതപ്പവൃത്തി. ശൂരന്മാരെല്ലാം മുമ്പേ 
വാനും ഞന പഠയ്യന്നതറ 

90, 

 തായാരംഭിക്കുന്നതല്ല ഈ വിപ 
ചെയ്യിട്ടുത്കൂതുതന്നെ. ഇപ്പ്യോഠം ഭ 

സരിച്ചു ചെയ്യുക.” 
പ്രഹസ്തസ്യ വചഭശ്യത്വാ ദശഗ്രീവോ ദ  ഠാത്മന$ 
തഥേതി ക്രോധ താമ്രാശ്ഖ സ്ത് ശ്രടാവ ലമന്വഗാത് 



1] 1 4350 അഭ്ധ്യഠത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

മുരാത്മനഃ പ്രഹസ്തസ്യ- ദുര്ബുദ്ധിയായ പ്രഹസ്ൂന്െറ, വചഭശ്യത്വാട 
[ര റ വചസ്സിനെ ്രവിച്ചിട്ടു', ദശഗ്രീവഃടരാവണന്,ം, തഥാ ഇതി_ അങ്ങി 

നെയാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു”, ക്രോധതാമ്മാക്ഷ ഭ-ക്രോധത്താല് ചുകു 
[ളി] ) ന്ന കണ്ണുകളോടുക്രടിയവസ്ൂയിട്ട , തിക്രടാചലും അന്വഗാത് ചത്രിക്രട 

പര്വതത്തെ അനുഗമിച്ചു. 

ദുരുപദേശം ചെയ്യു ഫലിപ്പിക്കവാന്൯ സമത്ഥനായ പ്രഹസ്ത 
ന്െറ വാക്കകേട്ട രാമണന് അതുപ്രകാരം പ്രവൃത്തിപ്പാന് സമ്മതിച്ചു. 

ക്രോധത്താല് കഴ്ട്ുകഠം ചുകന്നു. ത്രിക്രടപര്വപതത്തിലേക്കു പോയി. 

േക്രാധതാമ്മാക്ഷ?? എന്ന വിശേഷണം ശ്രീവാല്പീകിയുടെ അ 

ഭിപ്രായത്തിന്നു വിരോധമാണ്. 

“സേതുതേനൈവ ഹഷേണ തറന്ന 

ലങ്കാംയാതോദശഗ്രീപഃ സഹതൈട ക്ഷണദാചരൈഃ് 

വീയ്യയവാനായ രാവണന് അതിസന്തോഷത്തോടുക്രടെ ആ ദിവ 

സത്തില്ത്തന്നെ ആ രാക്ഷസന്മാരോടുക്രടെ ലങ്കയെ പ്രാപിച്ചു.” ൫ 

ന്ന വാക്യത്താല് രാവണന്നു് സന്തോഷമാണുണ്ടായതെന്നു' വാല്മീകി 

പറയുന്നു. രാവണന് ഭൂതനായിട്ടയച്ച പ്രഹസ്പനെറ വാക്കു കേട്ട തുട 

നെ കുബേരന് ലങ്കയെ വിട്ടുകൊടുത്തുവെന്നും പഠവാന് പോകുന്നവ 

സ്ഥക്ക് ക്രോധത്തിന്നു കാരണം കാണുന്നതുമില്ല. 

31. ഭൂതംപ്രഹസ്തം സംപ്പേഷ്യ നിഷ്ട്രാസ്യ ധനദേശ്വരം 

ലത്മാമാക്രമ്യസ ചിവൈഭ രാക്ഷസൈഃ സുഖമാസ്ഥിതഃ. 

പ്രഹസ്തംടപ്രഹസ്തുനെ, ഭൂതം സംപ്രേഷ്യ ദൂതനായയച്ചിട്ടു , ധനദേ 

ശ്വരംകബരനാകുന്ന അധിപനെം, നിഷ്ട്രാസ്യടഓടിച്ചിട്ട , ലങ്കാ 

ആക്രമ്യകലത്കയെ ആക്രമിച്ചിട്ട , സചിവൈട$ രാക്ഷസൈഃ-സചിവ 

ന്മാരായ രാക്ഷസന്മാരോടുക്രടെ, സുഖം ആസ്ഥിതഃസുഖമായി സ്ഥി 

1 ലം റ 

രാവണന് പ്രഹസ്തനെ ദൂതനായിട്ടയച്ചു ലങ്കാധിപനായ കബേ 

നെ പുറത്താക്കി ലങ്കയെ ബലാല് കൈവശപ്പെടുത്തി മന്ത്രിമാരായ 

രാക്ഷസന്മാരോടുക്രടെ അവിടെ പതു 

“പുറത്താക്കി? “ആക്രമിച്ചു” എന്നു പഠവാന് അവകാശമില്ലെ 

നനു കാണിക്കുന്ന മിലാ കമം 

ബ്ുഹിഗച്ഛു, ദശഗ്രിപം പുരീം രാജ്യം ചയന്മമ 

ത്ത വായ പൃതന്മഹാബഹോ ഭ ഭൂം ക്ചവമെചതരാ ) കുണ്ടശാം 
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അവിഭക്തം ത്വയാസാഭ്ധം രാജ്യംയച്ചാസ്തിമേവസ 

അഹംഗച്ഛുാമികൈലാസം നിപാസായ മഹാഗിരിം 

ലങ്കാമാവസ ഭദ്രംതേ സ്വധരമം തതതൂപാലല 

ഏവമുക്ത്വാ ധനാധ്ൃക്ഷോ ബലേന മഹതാവ്ൃതഃ 
29 

സ പൌരദാരട സാമാത്യദ സവാഹനധനോഗത്ട 

ഷു 
[രീ ി 

രാവണന് ദൂതനായിട്ടയച്ച പ്രഹസ്പനോടു കുബേരന൯ പറയുന്നു 

ഞോവണനന്െം അരികത്തുപോയി പറയുക. ഈ രാജധാനി, രാജ്യം 

എന്നിങ്ങിനെയുക്ള എ൭ നെറ ധനത്തെ ശത്രഭിതിയില്ലാത്തവിധം നീയ 

നുഭവിച്ചകൊഴംക. എനിക്കുളുളതെല്ലാം നിന്നോടുകൂടെ വിഭജിക്കപ്പെ 

ടാത്തതാകുന്നു. എഉനെറ ധനത്തിന്നു നീയും അവകാശിതന്നെയെന്നു 

സാരം. ഞാന് കൈലാസമെന്ന മഹാപര്വതത്തില് വസിപ്പാ൯ പോ 

കുന്നു. നി ലക്രയില് വസിച്ച് ധമ്മത്തെ പരിപാലിക്കുക?” എന്നു പറ 

ഞ്ഞ കുബേരന് മഹത്തായ സൈന്യത്തോടും പട്ടണവാസികളോടും 

മന്ത്രി മാരോടും ഭായ്യയയോടും, വാഹനങ്ങമോടും ധനത്തോടുംക്രടെ 

പോകയുംചെയ്യു. 

എന്നു പറത്തരിരിക്കയാല്, കുബേരനെ പുറത്താക്കുവാനോ ല 

ക്കയെ ആക്രമിക്കാനോ അവകാശമില്ല. കുബേരന് സൌഹദ്ദത്തോടു 

ക്രടെ ഒഴിഞ്ഞ് രാവണന്നു കൊടുത്തു. 

99. ധനദഃ പിതൃവാക്ഷേന തൃക്ത്വാലക്ാം മഹായശാഃ 

ഗത്വാകൈലാസശിഖരം തചസാതോ ള്വയച്കുരിവം. 

മഹായശാ$് ധനദഃടമഹായശസ്വിയായ ധനദന്, പിതൃവാക്യേനട 

പിതാവിന്െറ വാക്ൃത്താല്, ലങ്കാംതൃകത്വാടലങ്കയെ തൃജിച്ചിട്ടു; 
കൈലാസശിഖരംഗത്വാട കൈലാസശിഖരത്തെ ഗമിച്ചിട്ട് , തപസാ 

തപസ്സു കൊണ്ടു , ശിവം അതോഷയത് ശിവനെ തോഷിപ്പിച്ച. 

പ്രഹസ്തന് മൂതനായ്ക്കുന്ന്' രാവണവാക്യത്തെ കുബേരനോടു പഠ 
ഞ്ഞു. കുബേരന് പിതാവായ വിശ്ര വസ്സിന്െറ സമീപത്തുപോ 
യി വിവരമറിയിച്ചപ്പോഠം, പിതാവിന്െറ ഉപദേശപ്രകാരം ലങ്കയെ 
യുപേക്ഷിച്ച് , കൈലാസമെന്നു പേരായ ഹിമാലയ ശിഖരത്തില് പ്ര 
വേശിച്ച് തപസ്സുചെയ്ത് ശിവനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച. 

അധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ഈയഭിപ്രായപ്രകാരം നോക്കുമ്പോ 
യ ളാ കാരണമില്ല. പ്'തൃവാക്യാ 

റ ന ഒഴ പ്പിച്ചയച്ച, ലദ്കയെ ബു 
ലാല് കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്ന്” പറയുന്നതില് ഓചിത്ചം കാണുന്നില്ല. 



1456 അഭധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

99. തേനസഖ്യമനുപ്രാപ്യ) തേനൈവ പരിപാലി 
അലകാം നഗരീം തത്ര നിരമമേ വിശ്വക്രര്മണാ ി ര് 
ദിക് പാലത്വം വകാരാത്ര ശിവന പരിപാടിതഃ 

തേന അവനോടുക്രടെ, സഖ്യം അനുപ്രാപ്യം സഖ്യ. പ്രാപിച്ചി 
ട്, തേന ഏവ പരിപാലിതഃ_ അവനാല് ത൭ന്നെ പരീപാലിക്കപ്പെട്ട 
വനായിട്ട്, തത്ര. അവിടെ, വിശ്വകമ്മണാ-വിശ്വകമ്മടവിനെക്കൊ 
ണ്ടു, അഭലകാം നഗരിം-അലകാനഗരിയെ, നിര്മമെടനിമ്മിപ്പിച്ച, 
ശിവേന പരിപാലിതഃശിവനാല് പരിപാലിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട്, 
അത്ര-ഇവിടെ, ദിക് പാലത്വം ചകാര_ദിക് പാലന് ഏന്ന അവസ്ഥ 
യെ ഉണ്ടാക്കി. 

കുബേരന് ക്രമത്തില് ശിവസഖ്യം സമ്പാദിച്ചു. ശിവനാല് ത്ത 
ന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വിശ്വകമ്മാവിനെക്കൊണ്ട്” കൈ 
ലാസശിഖരത്തില് അലകയെന്ന് പേരായ രാമധാനിയുണ്ടാക്കിച്ചു 
കുബേരനെറ വാസസ്ഥാനമായിട്ടു' ശ്രീശിപന് നിശ്ചയിച്ച. വടക്കുദി 
ക്കിന്െറ പരിപാലകന് എന്ന പദവിയും കബേരന്ന് നല്കി. 

98. രാവണോ രാക്ഷസൈഃ സാദ്ധമഭീഷിക്തം സഹാനുജൈഃ 
രാജ്യംചകാരാസുരാണാം ത്രിലോകീം ബാധയന്ഖലട 

അനുജൈഭ സഹട അനുജന്മാരോടുക്രടേയും, രാക്ഷസൈഃ സാഭ്വാം_രാ 
ക്ഷസന്മാരോടുക്രടേയും, അഭിഷിക്ത? ഖലഃ രാവണഃ_അഭിഷേകം 
മലയ്യപ്പെട്ട മുഷ്ണനായ രാവണന്, ത്രിലോകീംടമൂന്നുലോകത്തേയും, 
ബാധയന്കഒപദ്രപിക്കുന്നവനായിട്ട്, അസുരാണാം രാജ്ച്യം ചകാര. 
അസുരന്മാരുടെ രാജ്യത്തെ ശാസിച്ച. 

അനുജന്മാരോടും, രാക്ഷ സന്മാരോടുംക്രടെ രാവണനെ ലങ്കാധി 
പനായിട്ടഭിഷേകംചെയ്യു. ഇങ്ങിനെ ദുഷ്ടനായ രാവണന് മൂന്നു ലോ 
കങ്ങളേയും മഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് അസുരന്മാരുടെ രാജ്യത്തെ പരിപാ 
ലിച്ച. 

്രൂരകമ്മങ്ങറം ചെയ്യുന്നതില് രാക്ഷസന്മാക്കം അസുരന്മാക്കം 

സാമ്യമുള്ളതുകൊണ്ടു , രാക്ഷസന്മാരെ അസുരന്മാരെന്നും അസുരന്മാരെ 
രാക്ഷസന്മാരെന്നും കവികഠം പറയാവണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് രാക്ഷ 
സരാജാവെന്നു പറയേണ്ടതിന്നു പകരം അസുരരാജാവെന്നിവിടെ പഠ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

32, ഭഗിനീംകാലഖഞ്ജായ ദദൌ വികടരൂപിണീം 
വിദ്യൂജങിഹ്വായ നാമ്ലാസൌ മഹാമായി നിശാചരഃ 



രണ്ടാം സഗ്ഗം 1220 

വികടതൂപിണീം ഭഗിനീംവികടമായ രൂപത്തോടക്രടിയ സഹോദരി 
ഗ്ട്യ 

പ് റ 5] 

യെ, നാമ്ലാവില്ലുജ്ജിഹ്വായ കാലഖഞ്ജായ-പേരുകൊണ്ടു വില്യങ്ങി 
7 ന 

.€ 

ഹ്വനായ കാലഖഞ്ങന്നായ്യക്താണ്ടു , ദദൌ ദാനംചെയ്തു, അസൌ നി 

ശാ ചരഃ_ഈ രാക്ഷസന്, മഹാമായീകമഹതിയായ മായയോട ക്രടി 

യവനാകുന്നു. 

ഭയക്രാകൃതിയോടുക്രടിയ രാവണസഹോദരിയെ- ശൂപ്പണഖയെ 

കാലഖഞ്ജവംശത്തില് ജനിച്ച വിദ്ലൂജജിഹവന് എന്നു പേരായ രാക്ഷ 
സന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചുകൊടത്തു. 

€% ലി എ [ര ് റ] ] കാലകേയന്?: എന്നാണ് ശ്രീപാല്ലിക'വചനം. 

98. തതോമയോ വിശ്വകമ്മാ രാക്ഷസാനാം ദിതേഃ സുതഃ 

സുതാംമന്ദോദരിംനാമ്മാ ദദൌലോകൈകസുന്ദരിം 

രാവണായപുനഃ ശക്തി മമോഘാം പ്രിതമാനസഭ. 

തതഃ അനന്തരം, രാക്ഷസാനാം വിശ്വകമ്മാടരാക്ഷസന്മാരുടെ ശില്പി 
യായ, ദിതേഃ സുതഃ മയഃടദിതിയുടെ പുതുന് മയന്, ലോകൈകസു 
ന്ദരീംലോകത്തില് ഏകസുന്ദരിയും, നാമ്മാമന്ദോദരീംടനാമംകൊണ്ടു് 
മന്ദോദരിയുമായ, സുതാംടസുതയെ, രാവണായ ദദെൌരരാവണന്നാ 
യ്യ്ലാണ്ടു' ദാനം ചെയ്യ, പുനഃ പ്രിതമാനസഃട പിന്നെയും പ്രീതിപ്പെട്ട 
മനസ്സ്സോടുകൂടിയവനായിട്ട്, അ മോഘാംശക്തിം-നിഷ്ണുലയാകാത്ത 
തായ ശക്തിയേയും, ദദൌ ദാനം൭ ലയ്യൂ. 

അതില്പ്പിന്നെ, രാക്ഷസന്മാരുടെ ശില്ലിയും ദിതിപുത്രനുമായ മ 
യന്, ലോകൈകസുന്ദരിയായ, മന്ദോദരിയെന്ന പുത്രിയെയും, അതി 
സന്തോഷംനിമിത്തം, ഒരു ദിക്കിലും നിഷ്ണുലമായ്ക്കുരാത്തതായ ശക്തി 
യെന്ന ആയുധത്തെയും രാവണന്നു കൊടുത്തു. 

90. വൈരോചനസ്യദൌഹിതീം വൃതൂജ്വാലേതിവിശ്രതാം 
സ്വയംഭത്താമുദവഹല് കുംഭക൪ര്ണായരാവണട 

വൈരോചനസ്യ-വിരോചനനെറ പുത്രന്െറ, ദൌഹിത്രിം_പൃത്രിയു 
ടെ പുത്യിയുയം, വൃതജപാലാഇതിവിശ്രുതാം-വൃതൂജവാലയെന്ന് പ്രസിദ്ധ 
യും, സ്വയംദത്താംംപിതാവിനാല് സ്വമനസാദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടവളു 

വയാ മായവളെ, കുംഭകര്ണായംകുംഭകര്ണന്നുവേണ്ടി, രാവണ ഉദവഹ ര്] ് ത'ഭരാവണന്൯ സ്വീകരിച്ച. 
വിരോചനപുത്രനായ ബലിയുടെ പുത്രിയുടെ പുത്രിയും, 

ലയെന്ന നാമധേയത്താല് പ്രസിദ്ധയും, പിതാവിനാല്ത്ത 
സാദാനം : റ ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടവളമായ കനൃകയെ കുംഭകര്ണ 

വൃത്രജവാ 

ന്നെ സ്വ്യമ 

൭നന്െറ ഭായ്ക് 
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യാക്കുവാ൯ രാവണന് സ്വീകരിച്ചു. കുംഭകര്ണനെക്കൊങ്ടു് രാവ 
ണന് അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചുവെന്നു സാരം. 

“വൃത്രജ്വാലാ”" എന്നതിന്െറ സ്ഥാനത്തില് “വിദ്യൂജബ്വാലാ? എ 
ന്നാണ് ശ്രീവാല്പീകി പറയുന്നത്. 

98. ഗന്ധര്വരാജസ്യസുതാം ശൈലൃഷസ്ധയമഹാത്മനട 

വിഭീഷണസ്യഭായ്യാത്ഥം ധമ്മഞഞാംസമുദാവഹത്' 

സരമാംനാമസുഭഗാം സര്വല ക്ഷണസംഷയതാം. 

മഹാത്മനഃട മഹാത്മാവും, ഗന്ധവ്വരാജസ്യ-ഗന്ധവ്വരാജാവു മായ, 

ശൈലൃഷസ്യ- ശൈദമൃഷനെറ, ധമ്മണഞാം_ ധമ്മം നന്നായറിയുന്നവ 
ഉംം സവ്ലക്ഷണസംയൃതാം-സവ്ലക്ഷണങ്ങളുള്ള വളം, സരമാംനാമക 

സരമയെന്നു പേരുമുഒ വളം, സുഭഗാംടസന്ദരിയുമായ, സതാം-സുതയെ 

വിഭീഷണസ്വ) ഭായ്യാത്ഥം -വിഭീഷണനെറ ഭായ്യയാക്കുവാന്, സമുദാ 
വഹത് ട സ്വീകരിച്ച. 

മഹാമനസ്തൃനും ഗന്ധധവന്മാരുടെ രാജാവുമായ ശൈലൃഷനെറ 

പുത്രിയും സധ്വലക്ഷണം തികഞ്ഞവളും ധമ്മജ്ഞയുംസരമയെന്ന പേ 

രുമൂമവമൂമായ സുന്ദരിയെ വിഭീഷണുന്നു കല്യാണം കഴിപ്പാനായി രാവ 

ണന് സ്വീകരിച്ച. 

സമോ എന്ന നാമധേയമുണ്ടാവാന് ്രീപാല്ലീകി പറയുന്ന 

ല് സാഹിമാനസസ്ധ്യവ്യജായത 

മാനസം ചസരസ്പദൈ_വ വവൃധേജലദാഗമേ 

മാതാതസ്ാസ്തുക ന്യായാഃ പുരാസ്സ്റേ ഹാല് തയാവചഭ 

ഉ ക്തംസരോ മാ വഷേതി ഡായ 

അവറം മാനസസരസ്റ്റിന്െറ തീരത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. വഷകാ 

ലത്തില് കിന്സ്ഡനി വെകൂളം വഭ്ധിച്ചു. അപ്പോം അവളുടെ മാ 

താവ പുതരീസ്നേഹം നിമിത്തം &സ്രരോമാവഷ രിത അല്ലയോ 

സരസ്റസ്സേ ുഥക്ളിം മന പഭ്ധിപ്പിക്കരുതേയെന്നുച്ചരിച്ച. അതുകൊണ്ടവ 

റാക്ക് സ്ര ട്യന പേരുമിട്ടു: 

99. തതോമന്ദോദരീപുതം മേഘനാദമജിജനത് 

ജാതമാതൂസ്തയോനാദം മേഘവല്ചപ്രമുമോചഹ 

തതഃസര് വേബ്രവന്൯ മേഘനാദോയമിതി ചാസകൃത്. 

തതഭമന്മോദരീ അനന്തരം മന്ദോദരി, മേഘനാദം-മേഘനാദനെ, 

തരജീജനത് ജനിപ്പിച്ച യഭചയാതൊരുവന്ം, ജാതമാത്രഭതു-ജനിച്ച് 
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പ്പോഠാത്തന്നെ, മേഘവല്ട _ മേഘമെന്നപോലെ, നാദംപ്രമുമോചട 

നാദത്തെ മോചിച്ചു. തത _ അത്കൊണ്ട് , അയ ംമേഘനാദഭഇതിട ഇ 

വന് മേഘനാദനെന്ന്, സമ്വെ സവവരും, അസകൃത് അഖ്രുവന് പല 

പ്പോഴ്ം പറഞ്ഞു. 

രാവണാദികളുടെ വിവാഹം കം രിത തിന്നശേഷം മന്ദോദരി മേ 

ഘനാദനെന്നു പേരായ പുരൂനെ ജനിപ്പിച്ചു. ആ പേരുണ്ടായ തിന്നു 

കാരണം, ജനിച്ച സമയത്തുതന്നെ ആ ന മേഷഘമെന്നപോലെ 

അതൃയച്ചമായ ശബ്ദും പുറ൭ പ്പെടടവിച്ചു. അതു കേട്ടവരെല്ലാം, ഇവന് മേ 

ഘനാദന് എന്നു പലപ്പ്യോഴം പറഞ്ഞു. അതു൭ കാണ്ട് , മേഘനാദനെ 

ന്ന പേരവന്നുണ്ടായി. 

“സമ്വേ?” എന്നതിന്നു പകരം “പിതാ? എന്നാണ്” ശ്രീവാല്ലികീ 

യവ ചനം. 

“ജേഡീകൃതായാം ലങ്കായാം തേനനാദേന തസ്ൃവൈ 

പിതാതസ്യാകരോന്നാമ മേഘനാദ ഇതിപ്പഭോ.” 

ഹേ പ്രഭോ രാമചന്ദ്ര! ജനിച്ച ഉടനെ അവന് പുറപ്പെടുവിച്ച 

നാദത്താല് ലജക മുഴുവനും നടുങ്ങിപ്പോയതിനാല് പിതാവായ രാവ 
ണന് “മേഘനാദന൯്” എന്ന പേര അവന്നു നിശ്ചയിച്ചു. 

40. കുംഭകര്ണസ്തതഃപ്പാഹ നദ്രാമേ ബാധതേ പ്രഭോ 

തതശ്ചകാരയാമാസ ഗുഹാം ദീഘാം സുവിസ്തരാം 

തരൂ സുഷ്വാപമൂഡ്ാത്മാ കുംഭകരണോ വിഘര്ണിതഭ 

തതഃ കും ഭകര്ണ അനന്തരം കുംഭകര്ണന്, പ്രഭോ!ടഹേ മഹാരാ 

ജാവേ!, മാം നിദ്രാബാധതേടഎന്നെ നിദ്ര ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് 

പ്രാഹ പറഞ്ഞു. തതഃ പിന്നെ, സുവിസ്കരാം ദീഘാം ഗുഹാംട അത്യ 

ത്തം വിസ്താരവും ദിര്ഘവുമുട്ല ഗുഹാഥ്ൃഹത്തെ, കാരയാമാസ ഉണ്ടാ 
ക്കിച്ചം മൂഡ്ധാത്മാ കുംഭക൪ണടടമൂഡ്ഥബുദ്ധിയായ കുംഭകര്ണന്, വി 

ഘ ൪ണിതഃടക്രക്കം വലിച്ചുംകൊണ്ടെ, തത്ര സുഷ്വാപം അതിലുറങ്ങി. 

അല്പകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോം ഒരുനാ€ം, കുംഭകര്ണന് പ്രഭോ എ 
നിക്ഷറക്ക “വരുന്നുവെന്ന് രാവണനോടു' പറഞ്ഞു. വളരെ വീതിയും 

നിതുവുമുമമ ഗുഹപോലിരിക്കുന്ന ഭവനം രാവണന് ൨ 1ണിചെയ്യിച്ചു. 
മൂഡബ്ുദ്ധിയായ കുംഭകര്ണന് അതില് ക്രക്കംവലിച്ച് ലു 

കുംഭകര്ണന്നുറങ്ങാനുണ്ടാക്കിച്ച ഭവനത്തെകറി ച്ച് ശ്രീപാല്യീകി; 
“വിനിയുക്താസ്തതോരാജ്ഞാ ശില്ലിനോ വിശ്വകമ്മവല് 
അകര്വന് കുംഭകര്ണസ്ധ്യ കൈലാസാകാരമാലയം 
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ദ്വികിഷ്ഠ, ശതവിസ്ലീര്ണം തതഃ ഷഡ് ഗുണമായതം 
ശയനീയം ഗുഹാകാരം കുംഭകര്ണസൃയ ചക്രിരേ! 

കാഞ്ചനൈഃ സ്റ്രാടികൈശ്ചൈവ സ്തൃംഭൈഃ സര്വത്രശോഭിതം 

വൈളൂയ്യകൃതസോപാനം കിങ്കിണീ ജാലശോഭിതം 
ദാന്തതോരണവിന്ൃസ്തം വജ്ൂഗ്രഥിതവേദികം 

സര്വത്തു സുഖദം നിത്യം മേരോഃ പ്രാഗ്യാം ഗുഹാമിവ.?” 

അനന്തരം രാജാവായ രാവണന് വിശ്വ കര്മ്മാവിന്നു തൃല്യന്മാ 
രായ ശില്ലികളെ നിയമിച്ചു. കൈലാസതുല്യമായ വമ്പിച്ച ഭവനം 

കം ഭകര്ണന്നുറങ്ങുവാന് അവര് നിര്മിച്ചു. ഇതനൂ൨ കിഷ്ട (800മുഴം) 
വിസ്താരവും ല്തില് ആറിരട്ടി ( 1800 മുഴം)നീളുവും ഉള്ള ഗുഹപോപോ 

ലിരിക്കുന്ന ഗഹം അവരുണ്ടാക്കി. അതിലേതുഭാഗ ആംം സ്വര്ണംകൊ 

ണ്ടും സ്ത്ൂടികംകൊണ്ടുമുക്ക. സ്തംഭങ്ങഥം ശോഭിച്ചിരുന്നു. പടവുക€ം 

വൈഡ്യൂയ്യംകൊണ്ടായരുന്നു നിമ്മി ച്ചിരുന്നത്. നാലുഭാഗത്തും വമ്പി 

ച്ച മണിക തുക്കിയിരുന്നു. നിലത്തു” വള്കമണികളും, ആനക്കൊമ്പു 

കഠംകൊണ്ടുമുമ വിചിതൂരവേലകളും ചെയ്യിരുന്നു. എല്ലാ കാലത്തിലും 

എല്ലാ ടൂതുക്ക ലിലുമുണ്ടാകുന്ന പുഷ്യഫലാദികംകൊണ്ടു' സുഖപ്രദമാ 

യിരുന്ന ആ ഗഹാഗ്രഹം മേരുവിന്െറ കിഴക്കുള്ള ഗുഹപോലെ എ 

പ്പോഴും പ്രഭയുള്ള തായിരുന്നു. കിഷ്ഠവെന്നതു' 84: വിരല് നീളമുള്ള 

ആശാരിക്കോലാണെന്നും പക്ഷമണ്ടു . 

41. നിദ്രിതേ കുംഭക൪രണേതു രാവണോ ലോകരാവണഃ 

ബ്ബാഹ്മണാനൃഷിമുഖ്യാംശ്ച ദേവദാനവകിന്നരാ൯ 

ദേവശ്രിയോ മനുഷ്യ്യാംശ്ച നിജഘഷ്യേസമഹോരഗാ൯ 

കം ഭകര്ണേനിദ്രിതേ-കും ഭകര്ണന് നിദ്രയിലായിരുന്നപ്പോഠം, ലോക 

രാവണഃ രാവണ ലോകങ്ങളെ കരയിക്കുന്ന രാവണന്ം ബ്രാഹ്മ 

ണാന് ബ്രാഹ്മണരെയും, ടഷിമുഖ്യാന് ചട്ൂഷിമുഖ്യന്മാരെയും, ദേവ 

ദാനപകിന്നരാ൯ദേവദാനുവ കിന്നരന്മാരെയും, ദേവത്രിയദേവ 

ന്മാരുടെ ഐശ്വയ്യങ്ങമെയും, മനുഷ്യ്യാന് ചം മനുഷ്യരെയും, സമഹോ 

രഗാ൯൭മഹോരഗങ്ങളോടുക്രടെ, നിജഷ്ലേ-നിഹന്ച്ചു. 

കുംഭകര്ണന് ഉറക്ക ത്തിലകപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്തില് ലോകങ്ങ 

ളിലുള്ള സകലരെയും കരയിക്കവാ൯ തക്കവിധം ദുഷിച്ച പരാക്രമമു 

മുള രാവണന്, ബ്രാഹ്മണര്, ജഷികഠം, ദേവന്മാ൪, ദാനവന്മാര്, കിന്ന 

രന്മാ൪ം മനുഷ്യര, ഉരഗങ്ങഠാ ഫ്ുന്നിവരെയും, ദേവന്മാരുടെ ഐശ്വയ്യ 

ങ്ങമെയും നശിപ്പിക്കുകയും അപഹരിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെ 

യതുകൊണ്ടിരുന്നു. 
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49. ധനദോപി തതഃ ശ്രുത്വാ രാവണസ്യാക്രമംപ്രഭഃ 

അധര്മംമാകുരുഷ്വേതി ഭൂുതവാക്ര്യൈര്ന്യയവാരയത്. 

തതഃ അനന്തരം, ഡ്രഭൂഃ ധനദഃ അപിടപ്രഭുവായ കുബേരനും, രാവണ 

സൃ അക്രമംശുത്വാകരാവണനെറ അക്രമത്തെ ത്രവിച്ചിട്ട് , അധര്മം 

മാകുരുഷ്വഇതിംഅധമ്മം ചെയ്യരുതെന്ന്, ഭൂതവാക്യൈഭടഭൂതവാക്ഷ്വ 

ങ്ങാം മുഖാന്തരം, നൃ വാരയത് നിവാരണം ചെയ്യു. 

അനന്തരം പ്രഭുവായ കുബേരന് രാവണനെറ അക്രമപ്പവൃത്തി 

കളെ കേട്ടപ്പോഠം അക്രമം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു് ദൂതനെ അ 

യച്ചറിയിക്കുകയും രാവണനെറ പ്പവൃത്തികളെക്കറിച്ചുണ്ടായ പ്രതി 
ഷേധത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കയും ചെയ്യു. 

കബേരനയച്ചു ദൂതനെ രാവണന് വധിച്ചുവെന്ന് ശ്രിവാല്പികി 
കാണിക്കുന്നു: _.. 

'* ഛിത്വാസരോഷതാമ്മാക്ഷോ മൂതംഖഡ് ഗേന രാക്ഷസഃ 
ദദൌഭ ക്ഷയിതുംതത്ര രാക്ഷസേഭ്യ്യോ നിശാചര? 

ആ രാക്ഷസന് കോപിച്ചു കണ്ണുകഥം കലങ്ങിയ വനായിട്ടു വാറം 

കൊണ്ടു ദൂതനെ മുറിച്ചു കഷണങ്ങളാക്കിട്ടു അവിടെയുമുട രാക്ഷസ 

ന്മാക്ക്' ഭക്ഷിപ്പാന് കൊടുത്തു. ഭൂതനെ വധിച്ചുക്രടായെന്നുകുള ധമ്മ 
ത്തെയും അതിക്രമിച്ചു. മുരജനങ്ങളോട് സദുപദേശം ചെയ്യൂന്നതി 
നെറ ഫലത്തെ കവി വെളിപ്പെടുത്തി. 

49. തതഃ ക്രുദ്ധോദശഗ്രീവോ ജഗാമധനദാലയം 
വിനിരജിതൃയധനാധ്യക്ഷം ജ ഹാരോത്തമപുഷ്കം. 

തതഃ ക്രുദ്ധഃ ദശഗ്രീവദട അനന്തരം ക്രോധിച്ച രാവണന്, ധന 
ദാലയംടകുബേരഭവനത്തെ, ജഗാമടപ്രാപിച്ച, ധനാധ്ൃയക്ഷ ധനാ 

ി ്് ക ധിപനെ, വിനിര്ജിത്യ-ജയിച്ചിട്ട്, ഉത്തമപുഷ്യകംടഉ ല്കൃഷ്ണമായ 
വപുഷ്യകത്തെ, ജ ഹാരം അപഹരിച്ചു. 

ഉടനെ കോപിച്ച രാവണന് കുബേരന് വസിക്കുന്ന സ്ഥാ 
[മി [6 ത്തില് പ്രവേശിച്ചു. ധനേശ്വരനോട സുഭ്ധംതചയ്കു ഉത്തമവാഹന 

മായ പുഷ്യകത്തെ അപഹരിച്ചു. 
ത്തമം?” എന്ന വിശേഷണ ത്താല് സൂചപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വി 

ശേഷഗുണങ്ങളെ ശ്രീവാല്ലീകി സുഷ്മാക്കിയിരിക്കുന്നു:__ 
“നിര്ജിത്യരാക്ഷസേന്ദ്രംതു ധനദം ഹൃഷ്ടമാനസഭ ടി 
പുഷ്ുകംതസ്യജഗ്രാഹ വിമാനം ജയലക്ഷണം 
കാഞ്ചനസ്തപംഭസംവിതം വൈദൂയയമണിതോരണം 
മുക്താജാലപപ്പതിച്ഛന്നം സര്വകാമ ഫലപ്രദം 



14864 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

മനേരജവംകാമഗമം കാമരൂപം വിഹംഗമം 

മണികാഞ്ചനസോപാനം തപ്ലകാഞ്ചനവേദികം 

ദേവോപവാഫ്യമക്ഷുബ്ലം സദാദൂഷ്ണി മനഃസുഖം 

ബഹ്വാശ്ചയയം ഭക്തി ചിത്രം ബുഹ്മണാപരിനമ്മിതം 

നിര്മിതം സര്വകാമൈസ്ത് മനോരമമനുത്തമം 

നചശീതം നചൈവോഷ്ക്ണും സര്വത്തു സുഖദംശൂഭം.”” 

രാക്ഷസേന്ദ്രനായ ധനാധിപനെ ജയിച്ചശേഷം സന്തോഷിച്ച 
ടു 

രാവണന്, ജയ ലക്ഷണത്തോടുക്രടിയതും, സ്വര്ണത്തുണുകറം നാലുഭാ 

ഗത്തുമുള്ളതും, വൈഡ്യ്യരത്തംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തോരണത്താല് അല 

രിക്കപ്പെട്ടതും, മുത്തുകഠംകൊണ്ടു മൂടപ്പെട്ടതും, ആഗ്രഹിച്ചതിനെയെ 

ല്യാം കൊടുക്കുന്നതും, മനോവേഗത്തില്, ആഗ്രഹിച്ചു സ്ഥലത്തെത്തി 

ക്കുന്നതും, ആകാശത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നതും, രത്തംകൊണ്ടും സ്വരണം 

കൊണ്ടുമുള്ള കോണിപ്പുടിയുക്കതും, സ്വര്ണം പതിച്ചിട്ടുളുള തറയോട്ട 

ക്രടിയതും, ദേവന്മാരാല് വഹിക്കപ്പെടുവാന്൯ യോഗ്യമായതും, ക്ഷോ 

ഭിക്കാതെ സുഖമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതും, നേതൃരങ്ങംക്കും മനസ്സിന്നു 

ആനന്ദത്തെ, നല്കുന്നതും, ബഹുവിധങ്ങളായ ആശ്ചയ്യപ്പുണികളൂള്ള 

തും, കൊത്തുവേലകറംകൊണ്ടു വിചിത്രവും, ബഹ്മാവിനാല് മനസ്സിരു 

ത്രിയുണ്ടാക്കപ്പെട്ടതും, അതിശീതവും അതുഷ്ണുവുമല്ലാതിരിക്കുന്നതും, 

എല്ലാ ടതുക്കളിലും സുഖപ്രദവുമായിരിക്കുന്ന അതൃത്തമപുഷ്യകവിമാ 

നത്തെ അപഹരിക്കയ്ും പി 

24. തതോയമംചവരുണം നിര്ജിത്യ സമരേസുരഃ 

സ്വര്ഗലോകമഗാത്തരണം ദേവരാജജിഘാംസയാ. 

തത അനന്തരം, യമം വരുണംചചയമനെയും വരുണനെയും, സമ 

്ി 2 2 2 ടം (3 ( 

രേ നിരജിത്യ- സമരത്തില് ജയിച്ചിട്ടു , ദേവരാജജിഘാംസയാം ദേവ 

് റ റ ടട 
3 വ് 1 ൪ണ 

രാജനെ ഹനിപ്പാന് ഇച്ഛ യാടുക്ൂടെ, സ തുൂര്ണംഷ 
രി 

ശീഘും, സ്വര്ഗലോകം അഗാത് ടസ്വര്ഗലോകത്തെ ഗമിച്ചു. 

അതിന്നുശേഷം യമനെയും വരുണനെയും ജയിച്ച രാവണന് 

ദേപേന്ദ്രനെ ജയിപ്പാനാഗ്രഹത്തോടുക്രടെ സ്വര്ഗലോകുത്തെ പ്രാ 
ലി ന 

പിച്ച. മഹാമേരുവിനെറ മ ഉഭ്ാവഭാഗത്തിലുളഒ ശക്രലോകത്ത്നെറ 
പ 
തഅആഴത്താണ്” യമലോകവും വരുണലോകവും എന്നു സൂചിപ്പിച്ച. 

് ജയിപ്പാന് ശ്രമി റ ത്തില് യമ ക്കുന്ന അവസരത്തില് യ 
യമനെ രാവണന് ജയിപ്പ്ാന് ത്രമിക്കു 

[൪] 

ന്നും ബ്ൃഫ്മാവിന്നും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു സംവാദത്തെ ശ്രീവാല്ലികി 
നി ഴ് റി 

കൌതുകാവഹമായി വര്ണിച്ചിട്ടുണ്ട പം 



രണ്ടാം സശ്ശം. 1465 

ല് 

ചെവസ്വതമഹാബാഹോ നഖല്വമിതവികൂരമ 

നഹന്തവ്യസ്പധയൈതേന ദണ്ഡേനൈഷനിശാചരഃ 

വരഃ ഖലുമയൈതസ്്നൈ ദത്തസ്ത്രിദശപുംഗവ! 
55 

സത്വയാനാനൃതഃ കായ്യോ യന്മയാവ്യാഹൃതംവ ച 

ക്രോധിച്ച യമന് രാവണനെ നശിപ്പിക്കുവാന് ദണ്ഡമെന്ന ആ 
൮ 

യുധം പ്രയോഗിപ്പാനെടുത്തപ്പോഠം ബ്ൃഷ്മാവു' യമനോടു പറയുന്നു. 

“ഹ വിവസ്വാന്െറ (സൂയ്യന്െറ) പുത്ര! ഹേ മഹാബാഹോ! ഹേ 

അമി തപിക്രമ! ഈ ദണ്ഡായുധംകൊണ്ട് ഈ രാക്ഷസനെ നീ വധി 

ക്കരുതെ. ഹേ ദേവമത്രേഷ്റ! ഞാനിവന്നു കൊടുത്ത വരം നി നിഷ്ടുല 

മാക്കാതിരിക്കേണം"” എന്നു ബ്രഹ്മാവു പറടത്തപ്പോഠം യമന് പറ 

യുന്നു: 

“ഏഷവ്യാവത്തിതോദണ്ഡഃ പ്രഭവിഷ്ഹിനോഭവാന് 
1) (൫); 5 ണാ 

കിന്ത്വിദാനീംമയാശക്യം കത്തുംരണഗതേനഹി. 
നമയായല്ലയംശക്ഷ്യോ ഹന്തരംവരപുരസ്തൃത$ 

ഏഷതസ്താല്പലായിഷ്യേ ദശനാദസ്യരക്ഷസഃ 

ഇത്ചുക്ത്വാസരഥഃ സാശ്വസ്തുത്രൈവാന്തരധീയത.?? 

ഈ ദണ്ഡം ഞാന് ചുഴററിക്ക ഴിഞ്ഞു. നിന്തിരുവടിയോ ഞങ്ങളുടെ 
പ്രഭ. യുദ്ധത്തി ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോംം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 
അങ്ങയുടെ വരമുമ്ഒവനെ വധിച്ചക്രടായെകില് ഈ ഞാന് ഇവനെഠ 
ദൃഷ്ടിയില്പ്പെടാതിരിപ്പാന് ഓടിക്കളയാം എന്നു പറഞ്ഞ യമന് തേര് 
കുതിര എന്നിവയോടു കൂടെ അവിടെത്തന്നെ മറഞ്ഞുകളതഞ്ഞു. 

25. തതോഭവന്മഹഭദ്ൃഭധമിന്ദ്രണ സഹദൈവതൈടഃ 
തതോരാവണമഭ്രേത്യ ബബന്ധ രിദശേശ്വരഃ. 

തത ഇന്ദ്രേണ സഹദേവതൈഃട അനന്തരം ഇന്ദ്രനോടുക്രടിയ ദേ 
ന്മാരോട്ട്, മഹത്യൃദ്ധം മഹത്തായ യുദ്ധം, അഭവത് പ ത 
തഃ ത്രിദശേശ്വരഃ_ അപ്പോം ദേവേന്ദ്രന൯, രാവണം അഭ്യേത്യംരാവ 
ണനെ അഭിയാനം ചെയ്തിട്ട ബബന്ധ ബന്ധിച്ച. 

സ്വരഗലോകത്തില് പ്രവേശിച്ച രാവണന് ഇന്ദ്രസഹിതന്മാ 
രായ ദേവന്മാരോട്ട് വമ്പിച്ച യുദ്ധം നടത്തി. അപ്പോം ദേവേന്ദ്രന് 
നേരിട്ടുവന്ന് രാവണനെ ബന്ധിച്ച. 

400. തച്ഛു ത്വാ സഹസാഗത്യ മേഘനാദഃ പ്രതാപവാ൯ 
ുത്വാഘോരം മഹല്ലൂഭ്ധം ജിത്വാ തരിദശപുംഗവാന് 



1200 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

ി 

47. ഇന്ദ്രം ഗൃഹീത്വാ ബദഭ്ധവാസൌ മേഘനാദോ മഹാബലഃ 
മോചയിത്വാതുപിതരം ഗൃഹീത്വേന്ദ്രം യഷെൌയ പുരം 

പ്രതാപവാന് മേഘനാദഃട പരാക്രമിയായ മേഘനാദന്, തത്ശ്ര 
ത്വാടഅതുകേട്ടിട്ട് , സഹസാ ആ ഗത്യ്ംപെട്ടെന്നാഗമിച്ചിട്ടു', ഘോരം 
മഹത് യുദ്ധം കൃത്വാ-ഭയങ്കരമായ മഹായുദ്ധം ചെയ്യിട്ട്', തിദശപു൦ഗ 
വാ൯ ജിത്വാടദേവത്രേഷ്ടന്മാരെ ജയിച്ചിട്ട്, മഹാബല അസൌ മേ 
ഘനാദഃ-മഹാബലവാനായ ഈ മേഘനാദന്, ഇന്ദ്രം ഗൃഹീത്വാ ബ 
ദ്ധപാംഇന്ദ്രനെ പിടിച്ചു കട്ടിട്ട് , പിതരം മോചയിത്വാട പിതാവിനെ 
മോചിപ്പിച്ചിട്ട് , ഇന്ദ്രം ഗൃഹീത്വാ-ഇന്ദ്രനെ ഗ്രഹിച്ചിട്ട്, പുരം യ 

യൌക പുരത്തെ യാനംചെയ. 
മഹാപ്രതാപശാലിയറയ മേഷഘനാദന് ദേവേന്ദ്രന് രാവണനെ 

ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു കേട്ട ഉടനെ ദേവലോകത്തില് പ്രവേശിച്ചു. മ 

ഹത്തായ യുദ്ധത്തില് ദേവമ്രേഷ്ഠന്മാരെയെല്ലാം ജയിച്ചു. മഹാബല 

വാനായ ഈ മേഘനാദന് ഇന്ദ്രനെ പിടിച്ചുകെട്ടി. പിതാവിനെ ബ 

ന്ധനത്തില്നിന്നു് പേര്പെടുത്തി. ഇന്ദ്രനെ എടുത്തുകൊണ്ടു ലങ്കാപു 
രം പ്രാപിച്ചു. 

49. ബ്രഹ്മാതു മോചയാമാസ ദേവേന്ദ്രം മേഘനാദതട 

ദത്വാ വരാന് ബഹുംസ്ുസ്ലൈ ബൃഹ്മാ സ്വഭവനം യയൌ 

ബ്ൂഹ്മാതു- ബ്രഷ്മാവാകട്ടെ, ഇന്ദ്രം- ഇന്ദ്രനെ, മേഘനാദതഃടമേഘനാ 

ദനില് നിന്നു്, മോചയാമാസം മോചിപ്പിച്ച, തസ്ലൈടഅവന്നായ്യകോ 
ി ഠ 

ണ്ട്, ബഹൂന് വരാന് ദത്വാംബഹുക്കളായ വരങ്ങളെ ദാനംചെയ്യി്ട് , 
[രി ബ്രഹ്മാ ബ്ൃഹ്മാവു, സ്വഭവനം യയൌടസ്വലോകം പ്രാപിച്ച. 

ബ്രഹ്മാവ് മേഘനാദനില്നിന്ന്' ഇന്ദ്രനെ മോചിപ്പിച്ചു. മേഘ 

നാദന്ന് സനേകം വരങ്ങറം കൊടുത്തു്” സ്വലോകത്തെ പ്രാപിക്കയും 
ചെയ. ഉ ലം റ റ 

ബ്രഹ്മാവ് ഇന്ദ്രനെ വിട്ടയപ്പാന് പറഞ്ഞ സമയം ബ്രഷ്മാവ 

നോട്ട്” ഇന്ദ്രജിത്തു” പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ചു' ശ്രീവാല്വീകി:-_ 

£അഥാബ്ബവീദ്വിമാനസ്ഥ മിദ്ര്രജില്പ്രഭമവ്യയം 

ശ്രുയ താംയോഭപേല്സന്ധിഃ ശതകതുവിമോക്ഷണേ 
[ഴി ] മമേഷ്ടോദഹനോനിത്യം ഹവ്വ്യൈഴ സംപൂജ്യമന്ര്രവത 

യം പ്രവത്തേയസംഗ്രാമം നചമേസ്യാല് പരാജയ 

തം യദാത്വസമാപ്യാഹം ജപ്്യം ഹോമം വിഭാവസൌ 

യുദ്ധ്യേയം ദേവസംഗ്രാമേ തദാമേസ്യാല് പരാജയ 
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സര്വോഹിതപസാദേവ വൃണോത്യമരതാംപുമാന് 

വിക്രമേണാര്ജിതംചേദ മമരത്വം മയാപ്രഭോ 

ഏവ മസ്ത്വിതിതം പ്രാഹ വാക്യം ദേവഃ പ്രജാപതിഃ 

മുക്തത്ചേന്ദ്രജിതാശക്രോ ഗതാശ്ച ത്രിദിവം സുരാഃ” 

പിമാനത്തിലിരിക്കുന്ന നാശരഹിതനായ പ്രഭവിനോട്ട്' ഇന്ദ്രജി 

ത്ത് പറഞ്ഞു. ദേവ! ഇന്ദ്രനെ വിട്ടയക്കുന്ന കായ്യത്തില് സന്ധിനി 

ശ്വാം ഞാന് പറയുന്നതിനെ നിന്തിരുവടി കേഴംക്കേണം. ഹവ്യങ്ങഥം 

കൊട്ട് മന്ത്രപൂവം അഗ്നിയെ ആരാധിച്ചുശേഷം ഞാനെപ്പെെടുന്ന യു 

ദ്ധത്തില് അപജയം എനിക്കുണ്ടാകാതിരിക്കേണം. ജപഹോമവിധി 

യെ വേണ്ടവിധം ഞാന് സമാപ്ലിവരുത്താതെ ഏപ്പെടുന്ന യുദ്ധത്തില് 

പരാജയം എനിക്ക് വന്നുകൊള്ളട്ടെ. ഹേ ദേവ! എല്ലാ മനുഷ്യരും 

തപസ്സുകൊണ്ട്' സമ്പാദിക്കുന്ന മരണമില്ലായ്യെ വിക്രമത്താല് ഞാന് 

സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്ന് പറഞ്ഞുപ്പോം അങ്ങിനെ ഭവിക്കട്ടെ 

എന്നു് ബ്രഹ്മാവ) പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രജിത്ത്” ഇന്ദ്രനെ വിട്ടയച്ചു. ദേവ 

ന്മാര് സ്വര്ഗത്തിലേക്ക് പോകയുംചെയ്യു. ഈ ഒരുവരം മാതമേ ശ്രി 

വാല്യീകിയത്തില് കാണുന്നുള്ള. “ബഹുന് വരാനി” എന്ന് അഭ്ധ്യാത്മ 

ത്തില് കാണുന്നതിന്ന് ആസ്സറുദമെന്താണെന്നറിയുന്നില്ല. 

49. രാവണോ വിജയി ലോകാന് സര്വാന് ജിത്വാ ക്രമേണതു 
കൈലാസം തോലയാമാസ ബാഹൃുഭിഃ പരിഘോപമൈഃ 

വിജയി രാവണഃടവിജയത്തോടുക്രടിയ രാവണന്, സര്വാന് ലോ 
കാന്ടസര്വ ലോകങ്ങളെ, ക്രമേണ ജിത്വാ ക്രമത്തില് ജയിച്ചിട്ടു, 
പരിഘോപമൈടഃ ബാഹുഭഃപരിഘതുല്യങ്ങളായ ബാഫ്ക്കംകൊ 

റ ണ്ടു, കൈലാസംംകൈലാസപര്വതത്തെ, തോലയാമാസ_തൂലനം 
ചെയ. 

തു 
ജയശീിലനായ രാവണന് ഇങ്ങിനെ ക്രമത്തില് സകലചോക 

ങ്ങളേയ്യം ജയിച്ചുതില്പ്പിന്നെ, ഇരിമ്പുകൊണ്ടുളൂള പരിഘായുധംപോ 
ലെ ബലിഷ്ഠങ്ങളായ കൈകഠംകൊണ്ടു് കൈലാസപര്വതത്തെ ൭ 
ദ്ധരിച്ചു. 

50. തത്രനന്ദിശ്വരേബൈവം ശപ്ലോയം രാവണേശ്വരഃ റ 

വാനരൈര്മാനുഷൈത്തൈെവ നാശംഗ ച തികോപിനാ. 
തതൃകോപിനാനനീശ്വരേണം അവിടെ കോപിച്ച നന്ദീിശ്വരനാല് കി ക ി അയം രാവണേശ്വരഭംഈ രാവണേശ്വരന്, ശഡ്ല്യഭം ശപിക്കപ്പെട്ട 

പഴു 
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വാനരൈഃ മാ൯ഷൈഃ ചട വാനരന്മാരാലും മാനുഷന്മാരാലും, നാശംഗ 

ച്ച ഇതി നാശം പ്രാപിച്ചാലുമെന്നു . 
കൈലാസത്തില്വെച്ച് രാവണനെറ നേരെ കോപിച്ചു നന്ദീ 

ശ്വരന്, വാനരന്മാരാലും മനുഷ്യന്മാരാലും നിണക്കു നാശം ഭവിക്കട്ടെ 

യെന്നു ശപിച്ചു. 

ശാപകാരണവും ശാപപ്രകാരവും ശ്രീവാല്വീകിയത്തില് നിന്ന് :.. 

“ദൂഷ്്പാതം വാനരമുഖമവണഞായ സ രാക്ഷസഃ 

വ്വഹാസംമുമു ചേത സതോയജഇവതോയദഭ 

സക്രദ്ധോഭഗവാനനന്ദി ശങ്കരസ്യാപരാതനുഃ 

അബ്ൂവിദ്രാക്ഷസേന്ദ്രംച ദശഗ്രീവമുപസ്ഥിതം 

യസ്മാല്വാനരമുത്തിംമാം ദൃഷ്ടപവാരാക്ഷസദുര്മതേ 

മോഹാദിഹനജാനീി ഷേ പ്രഹാസംലൈവമുഞ്ചസി 

തസ്കമാല്മദ്രപസംയുക്താ മദ്വീയയസമതേജസഭ 

ഉല്പല്സ്യന്തേവധാത്ഥംതേ കുലസ്വഭളവിവാനരാഃ. 

നഖദംഷ്ലായുധാട ശുരാമനട പവനരംഹസഃ 

യുദ്ധോന്മത്താബലോദഗ്രാഭ ശൈലാഇവ വിസര്പിണഃ 

തേരാക്ഷസബലം ദര്പമുല്സേധംച പൃഥഗ് വിധം 

വ്യപനേഷ്യയന്തിസംഭൂയ സഹാമാത്യസുതസ്യയതേ. 

േകകലാസത്തില് വാനരമുഖനായ നന്ദിശ്വരനെക്കണ്ടപ്പോറം 

രാവണന് ഇടിശബ്ദുംപോലെ ഉ ചുത്തില് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. അപ്പോം 

പരമേശ്വരനന്െറ മറെറാരു ശരീരമായ്ത്ു ന്നെയിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് നന്ദീ 

ശ്വരന് കോപിച്ച് രാവണനോടട പറഞ്ഞു. ്൪ബുദ്ധിയായ രാക്ഷസ! 

വാനരമൂത്തിയായ എന്നെ നീയറിഞ്ഞില്ലെന്നു മാതമല്ല, അവജ്ഞാഭാ 

വത്തോടുക്രടെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കയും ചെയുന്നു. അതുകൊണ്ട്, എന്നെ 

പ്പോലെ ആകൃതിയുള്ള വരും എന്നെപ്പോലെ പരാക്രമതേജസ്സൂ്ളവ 

രും നഖങ്ങളും ദംഷ്കൃുകളും ആയ്യധമായിരിക്കുന്നവരും മനോവേഗം 

വായവേഗം ഉള്ള വരും യുദ്ധത്തിത്: മദമുളൂഭവരും ഉത്കൃഷ്ണബലശാലി 

കളം സഞ്ചരിക്കുന്ന പവ്വൃതങ്ങളെന്നപോലെ മഹാശരീരങ്ങളുള്ള വരു 

മായ വാനരന്മാർ നിന്െറ വംശം നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ടു ഭൂമിയില് ജ 

അവര് നിന്െറ പലതരത്തിലുളള അഹങ്കാരത്തെയും നശിപ്പി 
നിക്കും. 

മ) ലി ക എ 

ക്കം. നീയും നിന്െറ മത്ത്രിമാരും പുരരന്മാരുമെല്ലാം നശിക്കും. 

കി 

51. ശപ്ലോപൃൃഗണയനവാക്യം യയൌഹൈഹയപപത്തനം 
ടി 

തേനബദ്ധോദശഗ്രിവഃ പുലസ്ധേനവിമോചിതഃ 

രം 
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ശപ്പഭഅപിടശപിക്കെ പപട്ടുവെങ്കിലും, വാക്യം അഗണയന്- വാക്യത്തെ 

1 ത്തവനായിട്ടു്' , ഹൈഹയപത്തനം൭ ഹൈഹയരാജധാനി 

യെ, ൭൭ യെട യാനംചെയ്യും തേനബദ്ധഃ ദശഗ്രിവഃ-അവനാല് ബ 

ന്ധിക്കപ്പെട്ട ദശഗ്രിവന്, പൂട്സ്ടേന- പുല സ്ൃനാല്, വിമോചിത 

വി്മാചിപി പ്പ! 

നനീശ്വരന് ചെയ്യു ശാപത്തെ നിസ്റ്റാരമായിക്കരുതിയ രാവ 

ണന് ആയിരം കൈക ളകൂള കാത്തവീയ്യാജ്ജുനനന്െറ ആവാസനഗരി 

യെ ഹേഹയഃ പട്ടണത്തെ-പ്രാപിച്ച. അന്ജനനാല് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട 

രാവണനെ പുലസ്ൃൃമഹഷി വന്നു മോചിപ്പിച്ച. 

കാത്തവിയ്യാജ്ജുനന് രറവണനെ ബന്ധിച്ചതിനെകറിച്ച് ശ്രീ 

വാല്യീക്ി:__ 

തേംവിഹ്വലിതമാലോകുു) ദശഗ്രിവം തതോര്ജ്ുനഃ 

സഹസാപ മൃതൃജഗ്രാഹ ഗരുത്മാനിവപന്നഗം 

സതംബാഹുസഹസ്രേണ ബലാദാദായരാവണം 

ബബന്ധബലവാ൯ രാജാബലിം നാരായണോയഥാ? 

ഡ്യേദ്ധത്തില് രാവണന് പരവശനായതു കണ്ടറിഞ്ഞ കാത്തവി 
യ്യ്യാജ്ജുനന് പെട്ടെന്നു രാവണനെറനേക്ക ചാടിവീണു. ഗരുഡന് പാ 
മ്പിനെയെന്നപോലെ പിടിച്ചു. ബലവാനായ ആ, രാജാവു” ആയിരം 
കൈകംകൊണ്ടു ശ്രീനാരായണന് മഹാബലിയെയെന്നപോലെ ബ 
ന്ധിച്ച.” ല് 

പുലസ്ക്രമഹഷി രാവണനെ മോചിപ്പിച്ചുതിനെയും രാവണന് 
അജ്ജുനനോടു സഖ്യംചെയ്യുതിനെയും കുറച്ച്” ശ്രീപാല്ലീകി. 

“തല്പുത്രകയ ശഃസ്ത്രിതം ലോകേ വിശ്രാവിതം ത്വയാ 
മദവാകും പാലയത്വല്ല മുഞ്ചതാത ദശാനവം 
പ]ലസ്ക്രാജ്ഞാം ഗൃഹീത്വാസ ന പ 6 ാനോള്ളനഃ 
അമുഖെല് പാത്റിവേന്ദ്രസ്ം രാക്ഷസേന്ദ്ര  പ്രഹൃഷ്ടവത് ?* 

സതം വിമു ച്ൃത്രിദശാരിമര്ജനഃ 
പ്രപൂജ്യയ ദിവ്യാഭര രണാംബരൈഃ ശുഭൈഃ 
അഹിംസയാ സഖ്യ മുപേത്ൃസാഗ്ഥികം 
പ്രണല്യസബ്ബഹ്മസുതം വൃസര്ജയത്. 

ഗം ൂ റു ളു 2൨൨ പുത്ര! വി ലോ ഒംത്തിത നിന്െറ അധിക രിച്ച കീത്തിയെ 
വ്യാപി പ്പി ച്ചിരി ള്്ളന്ന . ഞാനിപ്പോം പറയുന്നതിനെ പരിപാലിക്കുക. 
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രാവണനെ വിട്ടയക്കുക എന്ന പുലസ്മൃകല്ലന കേട്ട ഉടനെ എതൃത്തൊ 

രുവാക്കും പഠയാതെ ആ മഹാരാജാവു” രാക്ഷസാധിപനെ സന്തോഷ 

പൂര്വം വിട്ടയച്ചു. ദേവവൈരിയായ, രാവണനെ വിട്ടയക്കുക മാത്രമ 

ലും മംഗള കരങ്ങളായ ദിപ്യാഭരണവസ്താദികളെ സമ്മാനിച്ചുശേഷം 

അഗ്നിസാക്ഷികമായി രാവണനോട് സഖ്ല്യവും ചെയ്യിട്ട്, ബ്രഹ്മ 
1) റ. ] ) | പുത്രനായ പുലസ്ക്മഹഷിയെ നമസ്ത്ൃരിച്ച് യാതൂ അയക്കയും ചെയ്യു. 

59, തതോപി ബലമാസാല്ല ജിഘാംസുഹരിപുംഗവം 

തസേനൈവകക്ഷേണ ബാലിനാ ദശകന്ധരഃ 
ര 

തതഃ അപിബലം -അവനേക്കാഠം ബലവാനായ, ഹരിപുംഗവംടവാ 

നരാധിപനെ, ജിഘാംസുഭ ആസാദ്യ-ഹനിപ്പാ൯ ഇച്ഛിക്കുന്നവനായി 

പ്രാപിച്ചിട്ട് , ദശകന്ധരഃടദശാനനന്, തേണ ബാലിനാ ഏവം ആ 

വാലിയാല്ത്തന്നെ, കക്ഷേണ ധൃതഃ_കക്ഷകൊണ്ടു' ധരിക്കപ്പെട്ട. 

അനന്തരം രാവണന്, കാത്തവീയ്യാര്ജുനനെക്കാഠം ബലവാനായ 

ബാലിയെ ഹനിപ്പാനിച്ഛ,യോടുക്രടെ പ്രവേശിച്ച. ആ ബറലിതന്നെ 

രാവണനെ കക്ഷംകൊണ്ടു് ബദ്ധഡിച്ചു. ബാലിയെ വധിപ്പാനാഗ്രഹി 

ച്ചുപോയ രാവണന് ബാലിയുടെ കക്ഷത്തില് കിടക്കേണ്ട തായ്ക്കുന്നു 

വെന്നു സാരം. 

59. ഭ്രാമയിത്വാതു ചതുരഃ സമുദ്രാ൯ രാവണം ഹരിഃ 

വിസ൪ജഡാമാസ തതസ്നേന സധ്യയംചകാരസഭ. 

ഫരിഃഭ_വാനര൯, രാവണംടരാവണനെ, ചതുരഃ സമുദ്രാ൯ ഭ്രാമയി 

ത്വാ നാലു സമുദ്രങ്ങളെ ചുററിത്തിരിയിച്ചിട്ട്', വിസര്ജയാമാസചവി 

ട്ടയച്ചു, തതഃ സഃ തേനസഖ്പം ചകാര അനന്തരം അവന് അവനോ 

ട്ട സഖ്യം൭ ലയ്യൂ. 

ബാലി രാവണനെ നാലു സമുദ്രത്തിലും ചുററിത്തിരിയിച്ചശേ 

ഷം വിട്ടയച്ചു. രാവണന് വാലിയോടുക്രടെ സഖ്യംലെയ്യു. 

രാവണന് വാലിയെ വധിപ്പാനിച്ചിച്ചുപോയതിനേയും ബാലി 
ി 

ി 

രാവണനെ ബന്ധനത്തിലാക്കിയതിനേയുംകറിച്ച ശ്രീവാല്വികി:_ 

ഹേത്തുംപ്രാപ്ലം ത തംഭദൃഷ്ട്വാ പദശബ്ദേനരാവണം 

പ്രാങ് മുഖസ്തംനിജഗ്രാഹ ബാലീസര് പമിവാണ്ഡജഃ 

ഗ്രഹിതൃകാമമാസാല്ല രക്ഷ സാമീശ്വരംഹരിഃ 
ലം 

൭൭ 

ഖമുല്പപാതവേഗേന കൃത്വാകക്ഷാവലംബിനം. 

കിഴക്കു നോക്കിയിരുന്ന് സുയ്യോപാസ്തി ചെയുന്ന ബാലി, കാല 

[ര] ( ട്ടിശബ്ദംകൊണ്ടു് തന്നെ വധിപ്പാനാഗ്രഹിച്ചുവരുന്ന രാവണനാണെ 
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ന്നറിഞ്ഞു. കിഴക്കു നോക്കിയിരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ഗരുഡന് സപ്പത്തെ 

യെന്നപോലെ ബാലി രാപണനെ വാല്കൊണ്ട് പിടിച്ചു ബന്ധിച്ചു 

കക്ഷത്തിലിട്ടമത്തിക്കൊണ്ട് ആകാശത്തിലേക്കു ചാടി, 

രാവണനെ ബാലി നാലു സമുദ്രത്തിലിട്ട് ചുറഠിച്ചതിനെക്കുറി 
ച്ച് ശ്രീപാല്ലീകി:__ 

“സ്രഭാജ്യമാനോ ഭൂതൈസ്തു ഖേചരൈഃ ഖേചരോഹര 

പശ്ചിമം സാഗരം ബാലീ ആജഗാമസരാവണഃ 

തത്ര സന്ധ്യാമുപാസ്യാസൌ ജപ്ലവാ ജപൃംച വാനരഃ 

ഉത്തരം സാഗരം പ്രായാദ്വഹമാനോ നിശാചരം 
ബഹുയോജനസാഹസ്രം തമധ്വാനം മഹാകപിഃ 
വായുവച്ചുമനോവച്ച ജഗാമ സഹശത്രുണാ 
ഉത്തരേ സാഗരേ സന്ധ്യാ മുപാസ്വയൈവ വിധാനതഭ 
പ്രയയൌ വേഗവാന് ബാലി പൂര്വമംബുമഹാനിധിം 
തത്രാപി സന്ധ്യാമന്വാസ്യ വാസവിഃഭ സഹരീശ്വരഃ 
കിഷ്ട്ിസ്ധാഭിമുഖം രക്ഷോ ഗൃഹീത്വാ പുനരാഗമത് ? 

രാവണനെ കക്ഷത്തിലാക്കി ആകാശത്തില്ക്രടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന 
ബാലി, ആകാശസഞ്ചാരികളായ ഭൂതങ്ങകാല് വന്ദിക്കപ്പെടുന്നപനാ 
യിട്ടു പടിഞ്ഞാറെ സമുദ്രത്തിലേക്കു വന്നു. അപിടെ സന്ധ്യാവന്ദന 
വും മന്്രജപവും കഴിഞ്ഞശേഷം, രാവണനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ 
വടക്കെ സമുദ്രത്തെ പ്രാപിച്ചു. അനേകായിരം നാഴികദൂരം ശത്രുവായ 
രാവണനെ കക്ഷ ത്തിലിട്ടുകൊണ്ടുതന്നെ വായുവേഗത്തിലും മനോപേ 
ഗത്തിലും സഞ്ചരിച്ച. വടക്കെ സമുദ്രത്തിലും വിധിപ്രകാരം സന്ധ്യാ 
വന്ദനം കഴിച്ചശേഷം അവിടെനിന്നു” കിഴക്കെ സമദ്രത്തിലേക സ 
ഞ്ചരിച്ചു. ഇന്ദ്രപുതൂനായ ആ വാനരന് അവിടെയ്യം സന്ധ്യാവന്ദനം 
കഴിച്ചശേഷം രാക്ഷസനെയെടുത്തുകൊടടുതന്നെ കിഷ്ഠിസ്ധാഭിമുഖ 
നായിട്ട് യാതരചെയ്യു. 

“തത പ്രജ്വാല്യതാവഗ്നിം തതോഭെയ ഹരിരാക്ഷസൌ 
ഭാതൃത്വമുപപമന്നൌതൌ പരിഷ്യുജ്യ പരസ്സരം 

സതത്രമാസമുഷിതോ ബാലിനാം സഹ രാവണ 
അമാത്യ്യെ രാവണോ നീതസ്ര്രൈലോക്യോ്പാദനാത്ഥിഭിം* 

അനന്തരം കിഷ്ക്ിന്ധയില്പെ ച്ച് രാവണനും, ബാലിയം അഗ്നി സാക്ഷികമായിട്ടു* അന്യോന്യം സഹോദരന്മാക, പ്പോലെ സ്നേഹമായി 
കഴിചാ [ടാ ] യ റ 

പ്ലാ൯ വേണ്ടുന്ന സംഖ്യയവും൭ യ്യു. മന്ത്രിമാരപിടെ വന്നു രാവണ 
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നെഴ്രമട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, എന്നു സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചും വാല്മീകി പറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

54. രാവണടഃ പരമപ്രിതഃ ഏവം ലോകാന് മഹാബലഭ 

ചകാരസ്വവശേരാമ ബുഭൂജേ സ്വയമേവതാ൯ 

ഏവം മഹാബലഃ പരമപ്രിതഭ രാവണ ഇപ്രകാരം മഹാബ്ലവാ 

നും പരമസന്തൂഷ്ണനുമായ രാവണന്, രാമ! ഹേരാമ!, ലോകാന്കലോ 

കങ്ങളെ, സ്വവശേ ചകാര സ്വാധീനമാക്കി, സ്വയം ഏവടഅവന് 

തന്നെ, താന് ബുഭജേ അവയെ ഉജിച്ച. 

ഹേ രാമ! ഇപ്രകാരം മഹാബലവാനായ രാവണന് ലോഷകങ്ങ 

യെല്ലാം സ്വാധീനപ്പെടു ത്തിയത്യന്തം സന്തുഷ്ണനായിട്ടു' മൂന്നുലോക 

ങ്ങളിലുമുമമ സുഖഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിക്കയും ചെയ്യു. 

55. എഏവംപ്രഭാലോരാജേന്ദ്ര! ദശഗ്രീവഃ സഹേന്ദ്രജിത് 

ത്വയാവിനിഹതദ സംഖ്യേരാവണോ ലോകരാവണ. 

രാജേന്ര്ര! ഹേ രാജാധിരാജ! ഏവംപ്രഭാവഃം ഇപ്രകാരം പ്രഭാവത്തോ 

ടട ക്രടിയവനും, സഹേന്ദ്രജിത് ടഇന്ദ്രജിത്തിനോടു സഹിതനുംയ ലോ 

കരാവണഃലോകങ്ങളെ കരയിക്കുന്നവനും, ദശഗ്രീവഃടപത്തു ശിര 

സ്തുകളോടു ക്രടിയവനുമായ, രാവണഃകരാവണന്൯, സംഖ്യേകയുഭ്ധ 

ത്തില്, ത്വയാവിനിഹത അങ്ങയാല് ഹവക്കപ്പെട്ടി. 

ഹേ രാജാധിരാജാലേ! ഇപ്രകാരം പരാക്രമശാലിയും ഇന്ദ്രജി 

ത്തിനോട്ട ചേന്നവനും, സകല ലോകങ്ങളെയും ഉപദ്രവിച്ചു കരയി 

ക്കന്നവനുമായിരുന്ന രാവണനെ അങ്ങുന്നു യുദ്ധത്തില് സംഹരിച്ചു 

വെല്ലൊ. 

56. മേഘനാദശ്ചനിഹതോ ലക്ഷ്മണേനമഹാത്മനാ 

കും ഭകര്ണതശ്ചനിഹതസ്ത്വയാ പര്വതസന്നിഭ&. 

മഹാത്മനാ ലക്ഷ്മണേനട മഹാത്മാവായ ലക്ഷ്ൂണനാല്, മേഘനാഒഃ 

ചംമേഘനാദനും, നിഹതടനിഹനിക്കപ്പെട്ടു, പ൪വതസന്നിഭഃ കും 

ദക൪ണഃ ചം പവ്ൃതതുല്യനായ കംഭകര്ണനും, ത്വയാനിഹതദകഅ , 

ങ്ങയാല് ഹനിക്കപ്പേട്ടു. 

മഹാത്മാവായ ലക്ഷ്മണന് മേഘനാദനെയും, നിന്തിരുവടിത 

ന്നെ, പ്വതസഭൂശനായ യാ സഹേരിച്ചു. ഈ വര്ണ 

നംകൊണ്ട്' രാവണനെ ബന്ധിച്ച ഇന്ര്രനെയും ബന്ധിച്ച മേഘനാ 

൯ രാവണനെക്കാം ബലവാ൯ എന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. 
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507. ഭവാ൯നാരായണഃ സാക്ഷാല് ജഗതാമാദികൃദ്വിളഃ 

ത്വല്സ്വരൂപമിദംസവ്യം ജഗല്സ്ഥാവരജംഗമം. 

ഭവാന് നിന്തിരുവടി, ജഗതാം ആഭികൃത് ടജഗത്തുക്കളുടെ ആദിക 

ത്താവും, വിഭഃ_സമ്വഡ്യാപിയുമായ, സാക്ഷാത് നാരായണഭഭസാക്ഷാ 

ത്തായ നാരായണനാകുന്നു, സ്ഥാവരജംഗമംസഞ്ചരിക്കാത്തതും സ 

ഞ്ചരിക്കുന്നതമായം ഇദംസര്വംജഗത് ഈ സമസ്തലോകവും, ത്വല് 

സ്വരൂപംംനിന്തിരുവടിയുടെ രൂപമാകുന്നു. 

സര്വജ്ഞനും പരമേശ്വരനുമായ ശ്രീരാമന്െറ മുമ്പില് ഉപദേ 

ശിക്കന്നവന്െറ നിലയില് താന് സംസാരിച്ചത് നന്നായില്ല എന്ന 

വി ചാരത്തോട്ടക്രടെ തന്െറ അവിവേകത്തെ പൊവത്തയുഗ്രഹിക്കേ 

ണമെന്നു പ്രാത്ഥിക്കുവാന് ഭാവിക്കുന്ന അഗസ്തൃമുനി ശ്രീരാമനന്െറ പര 

മാത്ഥസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച സ്തൃതിക്കുന്നു:.... 

നിന്തിരുവടി ലോകങ്ങളുടെ ആദികത്താവും എങ്ങും നിറഞ്ഞി। 

രിക്കുന്നവനുമായ സാക്ഷാല് ശ്രീനാരായണനാകുന്നു. ചരാചരാത്മക 

മായ ഈ സര്വജഗത്തും അങ്ങയുടെ സ്വരൂപം തന്നെ. 

58. ത്വന്നാഭികമലോല്പന്നോ ബ്രഹ്മാലോകപിതാമഹ$ഃ 
അഗ്നിസ്നത്റേമുഖതോജാതോ വാചാസഹരഘൃത്തമ! 

ലോകപിതാമഹഃ ബ്രഹ്മാ ലോകങ്ങളുടെ പുര്വപിതവായ ബ്രഹ്മാ 
വു, ത്വന്നാഭികമലോല്പന്നഃ- അങ്ങയുടെ നാഭികമലത്തില്നിന്നുത്ത 
വിച്ചവന്, രഘയത്തമ!ടഹേ രഘൃത്രേഷ്ഠ! അഗ്നിഃ-വഹ്നി, വാചാസഹ- 
വാക്കോടുക്രടെ, തേ മുഖത- അങ്ങയുടെ മുഖത്തില് നിന്ന്, ജാതഃ 
ജനിച്ച. 

ചരാചരാത്മകമായ ലോകം റീിന്തിരുവടിയുടെ സ്വരൂപമെന്നു 
പറഞ്ഞതിനെ വ്യ്ൃക്തമാക്കുന്നു_ഹേ രഘുത്രേഷ്ഠ! ലോകങ്ങളുടെ സ്ത 
ഷികത്താവായ ബ്രഹ്മദേവന് നിന്തിരുവടിയുടെ നാഭികമലത്തില് സി 
ന്നുണ്ടായി. അങ്ങയുടെ മുഖത്തില് നിന്നു അഗ്നിയും  വാക്കുമുണ്ടായി. 
വാക്കിന്െറ അധിഷ്ഠാനദേവത അശഗ്നിയാണെന്നു സാരം ഖാദഗ്നി 
രജായത?* “മുഖത്തില് നിന്നഗ്നിയുണ്ടായി?? എന്ന് പുരുഷസൂക്തം. 
“അഗ്നിം വാഗപ്യേതി?? ലയക്രമത്തെ പറയുമ്പോറം, വാക്ക്” അഗ്നി 
യില് ലയിക്കും എന്നു ബ്ല ഹദാരണ്യകശ്രതിയും ഉപദേശിക്കുന്നു. 

29. ബാഹുഭ്യാം ലോകപാലൌഘാശ്ചക്ഷുദ്യാം ചന്ദ്രഭാസ്ത്രരെ൪ 
ദിശശ്ചവിദിശശ്ചൈവ ക൪ണാഭ്യാംതേ സമുത്ഥിതാടഃ, 
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ബാഹൃഭ്യാംടരണ്ടു ബാഹുക്കളില്നിന്ന്, ലോകപാചൌഘാഃംലോക 
പാലന്മാരുടെ സമൂഹങ്ങംം, ചക്ഷൃദ്യാം രണ്ടു കണ്ണുകളില് നിന്നു, ച 

ന്രഭാസ്രൌം ചന്ദ്രസൂയയന്മാ൪, തേ കര്ണാഭ്യാം അങ്ങയുടെ രണ്ടു ക 
ര്ണങ്ങളില് നിന്ന്, ദിശഃ വിദിശഃ ചഏവംടിക്കുകളം വിദിക്കുകളും. 

അങ്ങയുടെ രണ്ട കൈകളില് നിന്ന് ദിക് പാലന്മാരുടെ സമൂഹ 
ങ്ങളും നേത്രങ്ങളില് നിന്നു ചദ്ര്രസുയ്യന്മാരും, കര്ണങ്ങളില് നിന്ന് 
ദിക്കുകളും വിദിക്കുകളുമുണ്ടായി. 

അഷ്ടദിക് പാലന്മാരായ ഇന്ദ്രാദികളേയും അവരുടെ അംശഭൂത 

ന്മാരായി പരിപാലനശക്തിയുള്ള മററ ക്ഷത്രിയന്മാരെയും ഉലാംപ്പെടു 

ത്തുവാനാണ് ലോകപാലസമൂഹങ്ങളെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

60. ഫ്രാണാല്പ്രാണഃ സമുല്പന്നശ്ചാശ്വിനൌ ദേവസത്തമൌ 
ജംഘാജാനതൂരുജഘനാല് ഭവര്ല്ലോകാദയോഭവന്൯ 

ഫ്രാണാല്മൂക്കില് നിന്നു്, പ്രാണഃട പ്രാണന്, സമുല്പന്നടടസമുല്ഭ 

വിച്ചം ദേവസത്തമൌ അശ്വിനൌചംദേവത്രേഷ്ടന്മാരായ അശ്വി 

കളും, ജംഘാജാന്തരുജഘനാല്ംജംഘകംം, ജാനുക്കറം, ഉനരുക്കഠം, 

ജഘനം, എന്നിവയില്നിന്ന്, ഉഭവര്ല്ലോകാദയഭ അഭവന്കഭളവര് 

ല്ലോകം ആദിയായവ ഉണ്ടായി. 

നിന്തിരുവടിയുടെ മൂക്കില്നിന്ന് പ്രാണവായുവും, ദേവശ്രേഷ്ഠ 

ന്മാരായ അശ്വികളും ഉണ്ടായി. കണങ്കാല്, മുട്ട്കറം, തുടക€ം, അര 

ക്കെട്ട്, എന്നീ ഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് ഭവര്ല്ലോകം തുടങ്ങിയ മേല്ലോ 
കങ്ങളുണ്ടായി. [ 

81. കുക്ഷിദേശാല്സമുല്പന്നാ ശ്ചത്വാരഃ സാഗരാഹരേ! 

സ്തനാഭ്യയാമിന്ദ്രവരുണൌ ബാലഖില്യാശ്ചരേതസഃ. 

കുക്ഷിദേശാത് കു ക്ഷിപ്രദേശത്തില്നിന്നു, ചത്വാരഃ സാഗരാഃ_ നാലു 

സമുദ്രങ്ങഠം, സമുല്പന്നാ€ം ഉണ്ടായി, സ്തനാഭ്യാംട സ്തനങ്ങളില്നിന്ന് , 

ഇന്ദ്രവരുണെൌഇന്ദ്രവരുണന്മാർ, രേതസഭ.ടരേതസ്സില് നിന്നു്, ബാല 

ഖില്യാഭ ചം ബാലഖില്യയന്മാരും. 

അങ്ങയുടെ കുക്ഷിദേശത്തില് നിന്ന്” നാലു സമുദ്രങ്ങളും സ്തനങ്ങ 

ളില്നിന്ന്' ഇന്ദ്രവരുണന്മാരും രേതസ്സില് നിന്ന് ബാലഖില്യന്മാരു 

മുണ്ടായി. 

6, മേഡ് റാദ്യമോ ഗുദാന്മയ ത്യ മ്മന്പ്യോരുദ്രസ്തിലോചനടജ 

അസ്ഥിഭ്യ€ പര്വതാജാതാഃ കേശേഭ്യോമേഘസംഹതി$ 



ടിയ 1442 

മേഡ്ഠാത് മേഡ് റത്തില്നിന്ന്, യമഃ_യമനും, ഗുദാത് ഗുദത്തില് 
നിന്ന്, മുത്യുഃടമൃത്യുവും, മന്വ്യോഃ-മന്യയവില്നിന്നു, തരിലോചനഃ രു 

മൂന്നു കണ്ണുകളു് രദ്രനം, അസ്ഥിഭ്യഃട അസ്ഥികളില് നിന്ന്, പര് 

വതാട-പര്പതങ്ങളും, കേശേഭ്യദ-കേശങ്ങളില് നിന്നു്, മേഘസംഹ 
തിഃകമേഘസമൂഹവും, ജാതാഃട ഉണ്ടായി. 

ഗുഹ്ൃസ്ഥാനത്തില് നിന്നു് യമനും, ഗുദസ്ഥാനത്തില്നിന്നു മുത്തു 

വും ക്രോധത്തിൽ നീന്നു” മുക്കണ്ണനായ രുദ്രനം, എല്ലകളില്നിന്ന് 
പര്വതങ്ങളും, തലരോമങ്ങളില് നിന്ന് മേഷസമൂഹവുമുണ്ടായി. 

69. ഓഷധ്ൃസ്ലവരോമഭ്യോ നഖേഭ്ൃശ്ചഖരാദയഭ 

ത്വംവിശ്വരൂപഃ പുരുഷോ മായാശക്തി സമന്വിതഃ 

നാനാരൂപഇവാഭാസി ഗുണവ്യതികരേസതി. 

തവരോമഭ്യഃഅങ്ങയുടെ രോമങ്ങളില് നിന്നു്, ഓഷധ്യഭംഓഷധിക 
മം, നഖേഭ്യഃനഖങ്ങളില് നിന്ന്, ഖരാദയ. ഖരാദികളും. ഗുണവ്യ 
തികരേസതിട ഗുണങ്ങളുടെ സംബന്ധമുള്ള പ്പോഠം, മായാശക്തിസമ 
ന്വിതഃ ത്വംട മായാശക്തിയോട്ട് ചേസിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടി, വി 
ശ്വരൂപഃ പുരുഷ വിശ്വസ്വരൂപനായ പുരുഷനായിട്ടു, നാനാരൂപഃ 
ഇവംബഫുസ്വതൂപനെന്നപോലെ, ആഭാസിട- ആഭാസിക്കുന്നു. 

അങ്ങയുടെ ശരീരരോമങ്ങളില് നിന്നു ഓഷധികളും നഖങ്ങ 
ഒില്നിന്ന് കഴുത മുതലായ മൃഗങ്ങളുമുണ്ടായി. സത്വാദിഗുണങ്ങളുടെ 
സംബന്ധമുള്ളപ്പോഠം മായാശക്തിയോട്ട്' ചേന്നിരിക്കുന്ന ദനിഷ്മിര 
വടി ജഗന്മയനായ വിരാട് പുരുഷനായിട്ടു് നാനാരൂപത്തോടുക്രടിയ 
വനെന്നപോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തില് അങ്ങുന്നേകന് മാത്ര 
മല്ലാതെ അന്യയമായിട്ടു” യാതൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിര്വികാരബ്ര 
മസ്പരൂപനും, മായാസംബന്ധത്താല് സവികാരജഗല് സ്വരൂപ 
മായി വിളങ്ങുന്ന അങ്ങയുടെ മാഹാത്മ്യം അറിവാന് കഴിയാത്തതുത ന്നെയെന്നു സാരം. 

64. ത്വാമാശ്രിത്യെവ വിബുധാഃ പിബന്ത്യമൃതമധ്വം 
ത്വയാസ്തഷ്ടമിദംസര്വം വിശ്വം സ്ഥാവരജംഗമം. 

വിബ്ുധാഭചദേവന്മാര്, ത്വാം ആതശ്രിതയ ഏവ_ അങ്ങയെ ആശ്രയി 
ച്ചിട്ടുതന്നെ, അ ധ്വരേടയാഗത്തില്, അമൂതം ട അമൃതത്തെ, പിബന്തി_ 
പാനംചെയ്യുന്നു, സ്ഥാവരജംഗമാത്മകംടസ്ഥാവരജംഗമസ്വരൂപ മായ, ഇദം സര്വം വിശ്വംഭഈ സര്വമായ ലോകം, ത്വയാ 

ന് 
രുവടിയാല്, സൃഷ്ടം സൃഷ്ണിക്കപ്പെട്ടു. ലയ 
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അങ്ങയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ ആതശ്രിയിച്ചിട്ടുതന്നെ ദേവന്മാര് 

യാഗത്തില് യണഞശേഷമായ അമൃതത്തെ പാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നു 

മാത്രമല്ല, ചരാ ചരസ്വരൂപപമായ ഈ സര്വലോകം അങ്ങെയാല്ത്ത 

ന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. 

65. ത്വാമാശ്രിത്യൈവജീവന്തി സര്വേസ്ഥാവരജംഗമാഃ 
ത്വല്ലുക്തമഖിലംവസ്ത്ക വ്ൃയവഹാരോപിരാഘവ. 

സ്ഥാവരജംഗമാഭ സര്വേകസ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായ സര്വവും, ത്വാം 

ആശ്രിത) ഏവകഅങ്ങയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുതന്നെ, ജീവന്തി ജീവിക്കു 

ന്നു, രാഘവിടഹേ രാമ, അഖിലംവസ്തൂ-സമസ്തവസ്തവും, വ്യവഹാര 

അപി വ്യവഹാരവും, ത്വദ്യുക്തം-അങ്ങയോട്ട് ചേന്നിരിക്കുന്നു. 

സ്ഥാവരജംഗമങ്ങകായ സര്വവും അങ്ങയെ ആശ്രയിച്ചുതന്നെ 

ജീ പിക്കുന്നു. “യതോവാ ഇമാനിഭൂതാനി ജായന്തെ യേനജാതാനി ജീ 

വന്തി”? “യാതൊരുവനില്നിന്നും ഈ ഭൂതങ്ങളുണ്ടായി. യാതൊരുവ 

നെക്കൊണ്ടു് ഈ ഭൂതങ്ങറഥം ജീവിക്കയും ലെയ്യുന്നു.”” എന്നത്ഥമായ 

തൈത്തിരീയ ശ്രുതിയുടെ സാരം വ്യക്തമാക്കി. ഉപാദാനകാരണമായി 

രിക്കുന്ന നിന്തിരുപടിയുടെ സ്വരൂുപംതന്നെ ഈ ലോകമെന്നും, നിമി 

ത്തകാരണസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടി ഈ ലോകത്തെ സ്ൃൃഷ്ടിച്ചുവെ 

ന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതില് ചേച്ചുകേടൊന്നമില്ല. സകലവസ്ത്ുവും അ 

ങ്ങയോടു ചേന്നതായിരിക്കുന്നു. അതിനാല് നിന്തിരുവടി സര്വഗത 

നെന്നു സാരം. അങ്ങയോട്ട ചേന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ സര്വവസ്ത്ക്കമും 

പ്യാപരിക്കുന്നു. സത്താസാമാസ്യസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടിയോട് 

ചേന്നതുകൊണ്ടു സകലവസ്ലൃക്കഠംക്കും സത്വം (ഉണ്ടെന്ന അവസ്ഥു 

സിദ്ധിച്ചു. ഭാരൂപനായ നിന്തിരുവടിയെ ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ട്' വസ്ത്ര 

ക്കഠാക്കു പ്രകാശവും ലഭിച്ചു. ചൈതമ്പയസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടി 

യെ ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ടു് സര്വത്തിന്നും പ്രവൃത്തിപ്പാ൯ സാമത്വഥ്യയവു 

മുണ്ടായിരിക്കുന്നു. 

86. ക്ഷീരമധ്യഗതംസപ്പിയുഥാ ്യ്യാപ്യ്ാഖിലംപയഭ 

ത്വല്ഭാസാഭാസ്യതേക്കാദിന്നത്വം തേനാഭിഭാസ്യതേ 

ക്ഷീരമധ്യഗതംസപ്പിട ക്ഷിരത്തിന്െറ മധ്ൃത്തിലിരിക്കുന്ന സപ്പിസ്സ്ം 

"അഖിലം പയ ടസമസ്തമായ പയ്സ്സിനെ, യഥാവ്യാപ്ൃതിഷ്ഠതിടവ്യാ 

പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, അക്കാദിസൂയ്യ൯ മുതലായത്, ത്വല്ഭാ 

സാ അങ്ങയുടെ ഭാസ്റ്റിനാല്, ഭാസ്യതേടഭാസിക്കപ്പെടുന്നും ത്വം തേന 

ന അഭിഭാസ്യതേ- നിന്തിരുവടി അതിനാല് ഭാസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. 
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22 
എല്ലാ വസ്തരക്കളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്തിരുവടി?” എന്നു പറ 

പടത്തി ധരിപ്പിക്കുന്നു_-പാലിനെ റില് ഞ്ഞതിനെ ദ്ൂഷ്ഠാന്തപ്പെടുത്തി ധരിപ്പിക്കുന്നു: പാലിനെറ ളം. 0 

ലിനെ സകല അഞക്ക ളിലും വ്യാ നിന്നെടുക്കപ്പെടുന്ന വെണ്ണ്ണ പാലി 0 

പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ നിന്തിരുവടി ചരാ ചരവ്ൃയയക്തികളിലും വ്യാപ 

ച്ചിരിക്കുന്നു. സൂയ്യന് ചദ്ര്ര൯ മുതലായ തേജോഗോളങ്ങളെല്ലാം നി 

ന്തിരുവടിയുടെ തേജസ്സിനെ ആശ്രയിച്ച വിമു ങ്ങുന്ന. ആ തേജോഗോം 

ഉങ്ങം അങ്ങയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല. തമേവഭാന്തമനുഭാതിസപ്വം 

തസ്വഭാസാസധ്വമിദംവിഭാതി”” പ്രകാശസ്വരൂപനായ അവനെത്ത 

ശ്രയിച്ച് സവ ) ര ജസ ച് ന്നെ ആശ്രയിച്ച സധ്യവും ശോഭിക്കുന്നു ട്ട തേജസ്സകൊണ്ട 

ഇക്കാണപ്പെടുന്ന സകലവും വിളങ്ങുന്നു. എന്നു കറഠശ്രുതി. “ദുഷ്ടേര്ദ്ര 
55 ൪ ഷം പ കാ 

ഷ്ടാരംനപശ്യേഃ കണ്ണ്ണിന്നും കുട്ട്്ായിരിക്കുന്നവനെ കണ്ണുകൊണ്ടെ 

നീ കാണുകയില്ല.” എന്ന് ഖ്ലെഹദാരണ്ദയകശ്രതി. സ്വയമേവ ശോഭി 

ക്കയും അമ്പയവഡസ്തക്കളെ ശോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് ശ്രീരാമനെ 
ന്നു സാരം. 

67. സവ്യഗംനിത്യമേകംത്വാം ഞാന ലക്ഷുധ്യിലോകയേത് 

നാജ്ഞാനചക്ഷുസ്ലവാം പശ്യേദന്ധദൃഗ് ഭാസ്തൂരം യഥാ. 

സവ്ൃഗം-.എങ്ങും നിറഞ്ഞവനും, നിത്വം-നാശരഹിതനും, ഏകം അ 

ദധിതീയനുമായ, ത്വാം അങ്ങയെ, ഞാനു ചക്ഷുഃ_ഹഞാനമാകുന്ന ക 
ഗ്ല്റോടുക്രടിയവന്, വിലോകയേത' കാണും, അന്ധദൂക് ടകണ്ണ്്ിന്നു 

€ ച] ന കാഴ്ചയില്ലാത്തവന്, ഭാസ്ത്രരംയഥാട സൂയ്യനെയെന്നപോലെ, അഇഞാ 

നക്ഷ്യഭ ജ്ഞാനമാകുന്ന കണ്ണ്ില്ലാത്തവന്, ത്വാം ന പശ്യേത് ടഅ 
ങ്ങയെ കാണുകയില്ല. 

1 ഴു എന്നാലെന്തുകൊണ്ടെല്ലാപേക്കം ആ വധം അനുഭവപ്പെടുന്നി 
ലല എന്നതിന്നുത്തരം:__ 

എല്ലാവസ്തക്കളെ വ്യാപിച്ചം, ആ വയ്ക്കട്ടെ നാശാവസ്ഥയില് 
നശിക്കാതെ എന്നെന്നുമുജ്ചവനും, അദ്വിതിയനുമായ നിന്തിരുവടിയെ 

ി റ യ ജഞ്രാനമാകുന്ന കണ്ണ ളുളവന മാത്രം കാണുന്നു. കണിന്നു കാഴ്ച യില്ലാ 
ത്തവനു സൂയ്യനെയെന്നപോലെ ഇഞാനമാകുന്ന വെളിച്ചമില്ലാത്ത 

ഭി വ൯_അഓഞാനി__അങ്ങഷെ കാണുകയില. 
പ്പ 

(05. യോഗിനസ്ത്വാം വിചിന്വന്തി സ്വദേഹേ പരമേശ്വരം 
അതന്നിരസനമുഖൈര്വേദശിഷൈരഹന്ടിശം 

ം ത്വല്പാദഭക്തിലേശേന ഗൃഹിതായദിഭയോഗിനഃ 
2 

ക 
വിചിന്വന്തോഹി പശ്യന്തി ചിന്മാതൃം ത്വാനേചാനൃഥാ 
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യോഗിനടയോഗികറം, അതന്നിരസനമുഖൈഭകതത് അത് _ചൈത 
ന്യം, അതത് _ അതല്ലാത്തത് _ചൈതന്ൃമില്ലാത്തത്_ജഡം, മുഖം 
ഉപായം, ജഡത്തിനെ നീക്കം ചെയുന്നതിന്നുപായത്തെ ഉ പദേശിക്കു 

ന്ന, പലേദശീഷൈടംവേദശിരസ്സകഠംകൊണ്ടു',- വേദാന്തവാക്യങ്ങഥം 

കൊണ്ട്”, സ്വദേഹേട സ്വശരീരത്തില്, പരമേശ്വരം ത്വാം൭പ്രേരക 

നായിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയെ, അഹന്നിശം- എല്ലായ്ക്കോഴം, വിചിന്വ 

ന്തിട അന്വേഷിക്കുന്നു, ത്വല്ത്പാദഭക്തിലേശേനം- അങ്ങയുടെ പാദഭ 

ക്തിലേശത്താല്, ഗൃഹീതാദ യദിംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കില്, വിചിന്വ 

ന്തഃ യോഗിനഃ അന്വേഷിക്കുന്ന യോഗികം, ചിന്മാത്രം ത്വാംഇ്ഞാ 

നസ്വരൂപനായ അങ്ങയെ, പശ്യന്തിഹിട കാണുന്നു നിശ്ചയം, അന്യ 
ഥാ നടമറ൨വിധത്തില് ഇല്ല. 

ദേഹം, ഇന്ദ്രിയങ്ങറം, അന്തഃകരണം എന്നിവ ഏതൊരാത്മാവി 

നെറ സാമീപ്യം നിമിത്തം വിഷയങ്ങളില് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന വോ, ആ 

ആത്മാവാകുന്ന സത്ചവസ്തുവിനെ അവധിയാക്കീട്ടു ദേഹേന്ദ്രിയാദി 

ജഡങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത്ാനു മു മാഗ്ലത്തെ ഉപദേശിക്കുന്ന വേദാന്ത 

വാക്യങ്ങളുടെ. ശ്രവണമനനാദിക€ംകൊണ്ട്' സ്വശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന 

സധ്വേശ്വരനായ നിന്തിരുവടിയെ ഇജഞാനയോഗികംം അന്വേഷിക്കു 
നു. സാക്ഷാത്തായറിവാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുമാത്രം അവക്ക 

റിവാന് കഴികയില്ല. നിന്തിരുവടിയുടെ പാദാരവിന്മത്തിലുള്ള ഭക്തി 

ക്കവരധീിനരായ്ക്കുന്നാല് മാത്രമെ നിശ്ചയ മായിട്ടവര് അങ്ങയെ സാക്ഷാ 

ത്തായറികയുള്ള. അന്യമാഗ്ലം അത്യന്തം പ്രയാസം. ഭക്തിമാഗ്ലം സു 

ഗമം എന്നു സാരം. ഇതിനെ കുറെക്കൂടെ സ്പുഷ്കമാക്കാം:--ഏതുകാലം 

വരെ ദേഹത്തില് ഞാനെന്നഭാവം നിലനില്ലുന്നുവോ അതുവരെ നി 

ന്തിരുവടി അന്തഭാഗത്തില്ത്തന്നെയിരക്കുന്നുവെങ്കിലും, അവക്കങ്ങ 

യെ അറിവാന് കഴികയില്ല. ഉപനിഷദ്വാക്യാത്ഥനിരൂപണത്താല് 

ദേഹാടിയിലുമ്ള അഹംഭാവം നീങ്ങിയാല്, ശ്രദ്ധയായ ബുദ്ധിവൃത്തി 

യില്, നിമ്മലാകാശത്തില് സുയ്യനെന്നപോലെ, നിന്തിരുവടി പ്രകാ 

ശിക്കം., ഇതാണങ്ങയെ അറിവാനുപായമായിരിക്കുന്ന ജഞാനമാഗ്ഗം. 

ഇതു വിഷമബഹുള മാകയാൽ സാമാന്യന്മാക്ക് സാധ്യമല്ല. തീവ്രമായ 

മോക്ഷേ ഛഡയുള്മ വര് ക്രമത്തില് വിചാരം ച്െയ്യുറിയും. വിഷയാശ 

മാത്രമുമ്മവര് അങ്ങയെ അറികയില്ല. ഭാഗ്യവശാല് അവക്കും അങ്ങ 

യുടെ പാദാരവിന്ദഭക്തി ലേശമുണ്ടായ്ക്കുന്നാല്, ക്രമത്തില് നിരന്തരഭ 

തിയു കുതന്മാരായിട്ടങ്ങയെ അറിവാന് കഴിയും. ഭകതിമാഗ്ഗം വിഷയി 
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കളെ ക്രടെ ആകഷിക്കുന്നതാകയാല് അതുതന്നെയാണ് ഏവക്കം സ 

മുചിതവും സുഗമവയമായ മാഗ്ലം. ഒന്നുക്രടെ വ ശത്തമക്ര നാത്ര 

വന്മുക്തന്മാര്, മുമുക്ഷ്യക്കഠം, വിഷയികറം, ഇങ്ങിനെ മൂന്നു തരത്തിലു 

ളവര് മൂന്നു വിധത്തില് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഓഞൊനദ്ടഷ്ടികൊ 
ണ്ടു ജിവന്മുകതന്മാരുംം വിചാരദാര്ഡ്യത്താല് മുമുക്ഷുക്കളും, ഭക്തി 
യാല് വിഷയികളും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നു സാരം. 

70. മയാപ്പലപിതം കിഞ്ചില് സര് വഖ്ഞസു തവാഗ്രത$ 
ക്ഷന്ത്രമഹസിദേവേശ തവാനുഗ്രഹഭാഗ.ഹം. 

സര്വജ്ഞസ്യതവംസര്വജ്ഞനായ അങ്ങയുടെ, അഗ്രതഃടമുമ്പില്, 
ിഞ്ചിത് പ്രലപിതം-എന്നാല് അലം പ്രലപിക്കപെട് ദേലവേ മയാകഞ്ചിത പ്രലപിതംംഎന്നാ ല്ല പ? 

1 | ി ക, ന്ന് ി ന ശട അല്ലയോ ദേവമ്രേഷ്ഠ! ക്ഷത്തും അസിം അങ്ങുന്ന്: ക്ഷമി പ്പാന് 
അര്ഹിക്കുന്നു, അഹം ഞാന്, തവഅനുഗ്രഹഭാക് അങ്ങയുടെ അനു 
ഗ്രഹത്തിന്ന് പാത്രം. 

സര്വജ്ഞനായ നിന്തിരുവടിയുടെ മുമ്പാകെ ഞാന് അത്ഥമി 
ല്ലാത്ത വധത്തില് ചിലതെല്ലാം പറഞ്ഞുപോഷി. ഞാനവിടുത്തെ അ 
നഗ്രഹപാതൃമാണെന്നു കരുതി അങ്ങുന്നതിനെ ക്ഷമിക്കേണം. 

71. ദിശേശകാല പരിഹീനമനന്യമേകം 
ചിന്മാതൂമക്ഷരമജം ൨ ലനാദിഹീനം 
സ൪വജ്ഞമീശ്വരമനന്തഗുണംവൃദസ്ത 
മായംഭജേരഘുപതിംഭജതാമഭിന്നം. 

ദിശേശകാലപരിഹീനം ടിക്ക്, ദേശം, കാലം ഇവയോട്ട ക്രുടാത്തപ 
ഠ 

[ 
നും, അനനമ്പം - അന്യവസ്തരലോട്ട് ക്രടാത്തവനും, ഏകംടധമ്മാദില . ക്ഷണമില്ലാത്തവനും, ലിന്മാതരം-ജഞാനസ്വരൂപനും, അഷഷരംടനാശ 
രഹിതനും, അജം. ജന്മര ഹിതനും, ചലനാദി ഹിനംംഗമനം മുതലായ 
വയില്ലാത്തവനും, സര൪വജ്ഞം എല്ലാം അറിയുന്നവനും, ഈശ്വരംക നിയന്താവും, അനന്തഗുണംട അവധിഷില്ലാത്ത ഗുണങ്ങളുള്ളവനും വ്യ 5 

ന്: ള് ദസ്തമായംകമായയെ നിരസിച്ചിരിക്കുന്നവനും, ഭജതാം അഭിന്നം ഭജി ് ക്കുന്നവക്ട് അഭിന്നനുമായിരിക്കുന്ന, രഷുപ.തിംടരാമനെ, 
ഞാന് ഭജിക്കുന്നു. 

ഇന്നദിക്കില്, ഇന്നദേശത്തില്, ഇന്നകാലത്തില്, [8 എന്നു പരി ഛേദത്തെ അതിക്രമിച്ച്, 

ഭര്ളു;; 

ഉള വന് 
എല്ലാ ദിക്കിലും ദേശത്തി ലും കാലത്തിലുമുളൂള പരിപൂര്ണസ്വരൂപനും, സ്വവൃതിരിക്ത ഡ്തൂവോടു കൂടാത്തവനും, ഇന്നവിധത്തിചിരി 

മായ വ്വ 

ക്ഷന്നവന ഫന്നുറപിച്ച 
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പറവാ൯ ആവശ്യമായ യാതൊരു ലക്ഷണവുമില്ലാതെ കേവലജ്ഞാ 

നം മാത്രമായിരിക്കുന്നവനും, ജനനം മരണം എന്ന വികാരങ്ങളില്ലാ 

ത്തവനും, ഗമനാഗമനാദിചല നമില്ലാത്തവനും, എല്ലാമറിഞ്ഞിരിക്കു 
ച ് ി ന്നവനും എല്ലാം ചെയ്താന് സമത്ഥനും, എല്ലാവരെയും പ്രവൃത്തിപ്പി 

ക്കന്നവനും, സകല കല്യാണഗുണങ്ങം തികത്തേവനും, മായയെ അ 

തിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നവനുമായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ ഞാന് ഭജിക്കുന്നേന്. 

പരിച്ച്ിന്നനെന്നപോലെ കാണപ്പെടുന്നുവെത്കിലും അപരിച്ചുന്നബ്ര 

ഹ്മസ്വരൂപനാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രനെന്നു സാരം. 

ഇതി ശ്രീമദദധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാലേ 

ഉത്തരകാണ്ഡേ ദ്വിതിയഭസര്ഗഃ 

ശുഭം ഭവതും 

[നി നി 

ഓംനകോഭഗവതേ 

ശ്രിരാാമചന്ദായ 
ി ഞ്ജ ച്ച് 9 നി ലി ദത്തൻ 

ശ്രീമദഭ്ധ്യാത്മ രാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

മുന്നാം സരഗം. 

രം നി 

ശ്രീരാമ ഉവാച. 

1. ബാലിീസുഗ്ഗീവയോര്ജന്മ ശ്രോതുമിച്ഛാമി തത്വത$ 

രവീന്ദ്ര വാനരാകാരൌ ജജ്ഞാതേ ഇതിനഃശ്ുതം 

ബാഥിസഗ്രീവയോടജന്മ- ബാലിസൃഗ്രീവന്മാരുടെ ജന്മത്തെ, തത്വതഃ 

ന യ ശ്രോതും ശരിയായിട്ടു കേഴപ്പാ൯ു, ഇച്ഛാമി ഞാനിച്ചക്കുന്നും 

വാനരാകാരൌ-വാനരാകൃതിയെടു ത്തവരാ 

രവീ 

മരൌംസൂയ്യനം ഇദ്രനും, 

യിട്ടു, ജജ്ഞാതേ ഇതി-ജനിച്ചുവെന്നു , നഃ ശ്രതംഞങ്ങം കേട്ടിരി 

ക്കുന്നു. 
ശ്രീരാമ൯ പറഞ്ഞു. 

ബാലിസുഗ്ഗിവന്മാരുടെ ജനനത്തെ യഥാത്ഥമായി കേഠംക്കേണ 

മെന്ന് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സൂയ്യനും, ദേവേന്ദ്രനും വാനരരൂപമെ 

ട് [രി വ ് ്ു 4 

ട്വ ഭൂമിയില് ജവിച്ചുിരിക്കുകയാണെന്നു ഞങ്ങറം കേട്ടിരിക്കുന്നു. 
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ത്തൃത്മാവൈ പുത്രനാമാസി”” പിതാവിന്െറ മറെറാരു രൂപം 

തന്നെയാണ്: പുത്രന് എന്നത്ഥമായ കോൌഷീിതകിസ്മതിവാക്യാനുസര 

ണമാണ് സൂയ്യനും ഇന്ദ്രനുമാണ് വാനരാകൃതിയില്വന്നിരിക്കുന്നതെ 

ന്ന് പറഞ്ഞതു് . 

ശ്രീരാമന് അഗസ്ത്രരോടുചെയ്യു ഈ ലോല്ലം പാശ്ചാത്വപാല്ലീകീ 

യത്തില് :__ 

“എഏതക്കു ൨ത്വാതുനിഖിലം രാഘവോഗസ്തൃമബ്ബലിത് 

യഏഷര് ക്ഷരജാനാമ ബാലിസുഗ്ഗീവയോട പിതാ 

ജനനീകാച ഭഗവന്നത്വയാ പരികിത്തിതാ 

ബാലിസുഗ്ഗീപയോശ്ചാപി നാമനീകേനഹേതുനാ? 

അഗസ്ത്ര് പറതഞ്ഞതെല്ലാംകേട്ട രാമന് ചോദിച്ചു. *ബാലിസു 

ഗ്രീവന്മാരുടെ പിതാവെന്നു” പറഞ്ഞു ജ്ക്ഷരജസ്റ്സെന്നു് പേരുളൂഭവന്൯ 

ആരാകുന്നു? അവരുടെ അമ്മയാരാണ് എന്നും ടി പറഞ്ഞി 

ല്ലെല്ലൊ. ബാലി സുഗ്രീപന് എന്ന പേരുണ്ടാവാനെത്തു കാരണം.?? 

2, മേരോട സ്വര്ണമയസ്യാദ്രേര്മധ്ൃശൃംഗേമണിപ്പഭേ 

തസ്ത്രീ൯ സഭാസ്ലേ വിസ്തീ൪ണാ ബ്രഹ്മണഃ ശതയോജനാ 

സ്വര്ണമയസ്ധയ മേരോഃ അദ്രേഃടസ്വര്ണമയമായ മേരുപര്തത്തി 
ന്െറ, മണിപ്രദഭേ തസ്തിന് മധ്ൃശൃംഗേമണിപോലെ സ്വച്ഛയായ പ്ര 
ഭയോടു കൂടിയ ആ മധ്യൃശൃംഗത്തില്, ശതയോജനാ ബ്രഹ്ധണഭ സഭാ 
ആസ്നേ-നതൂ൨യോജനവിസ്കാരത്തോടുക്രടിയ ബഹ്മാവിന്െറസഭയുണ്ട്. 

സ്വര്ണവികാരമായ മഹാമേരുപര്വതത്തിനെറ, നിമ്മലശോഭ 
യുള്ള മധ്ൃശ്രംഗത്തില് തആ൨യോജന വിസ്പാരമുള്ള ബൃഹ്മദേവനെറ 
സഭാസ്ഥാനമുണ്ട് . 

ബുഹ്മസഭയെക്കുറിച്ച് ശ്രീവാല്ലീകി:__ 
ട്മേരുന്നഗവരഃ ശ്രീമാന് ജാംബുനദമയ$ ശുഭഃ 
തസ്ൃയയന്മധ്യമം തൃംഗം സര്വദൈവതപൂജിതം 
തസ്ത്രീന് ദിപ്യാസഭാരമ്യാ ബൃഹ്മണഭ ശതയോജനാ 
തസ്യാമാസ്തേ സദാദേവഃ പത്മയോനിശ്ചതൂര്മുഖഭ? 

സ്വരണമയവും അതിശേഭനവുമായ മേരുരവന്നു പേരായ ഒരു 
പ൪വതമുണ്ടു'. അതിന്െറ മഭ്ധൃത്തിലുളള ശൃംഗത്തെ സകല ദേവന്മാ 
രും പൂജിക്കും. അതില് അതിമനോഹരവും, തൂ൨യോജന വിസ്കാരവു 
മു ബ്രഹ്മസഭയുണ്ടു . അതില് പത്മയോനിയായ ചത്ുര്മുഖ ബൃഹ്മ 
ദേവന് ഏപ്പോഴ്ുമിരിക്കുന്നു, 



1492 അഭപധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

9. തസ്യാം ചതുൂര്മുഖഭസാക്ഷാല് കദാ ചിദ്യയോഗമാസ്ഥിതഃ 
നേത്രാഭ്യാം പതിതം ദിവ്യമാനന്ദസലിലം ബഹു 

സാക്ഷാല് ചതുര്മുഖഃടസാക്ഷാല് ബ്രഹ്മദേവന്, കുദാചിത് തസ്്യാംം 

ഒരുനാഉതില്, യോഗം ആസ്ഥിതയോഗത്തിലിരുന്നു, നേത്രാഭ്യാം. 
രണ്ടുകണ്ണുകളില് നിന്നും, ദിവ്യം ആനന്ദസലിലം ദിവ്യമായ ആനന്ദ 

ജലം, ബഹു പതിതംടഅധികം പതിച്ച. 

ആ സഭാസ്ഥാനത്തില് ഒരുനാഠം ബ്രഹ്മദേവന് ധ്യാനത്തിലിരു 
നു. യോഗകത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മദേവനെറ രണ്ടു കണ്ണുകളില് നി 
നും, ബ്രഹ്മസാക്ഷാല് കാരത്തില് നിന്നുണ്ടായ ആനന്ദത്തെ സൂചിപ്പി 

ക്കുന്ന ജലം ഒഴകി. 

4. തല്ഗൃഹീത്വാകരേബ്രഷ്മാ ധ്യാത്വാകിഞ്ചിത്തദാസ്തജത് 
ഭൂമൌപതിതമാത്രേണ തസ്മാല്ജാതോ മഹാകപി. 

ബ്രഹ്മാ-ബ്രഹ്മാവു', തത് കരേഗൃഹീിത്വാ-അതിനെ കരത്തില് ഗ്രഹി 
ചിട്ട, കിഞ്ചിത് ധ്യാത്വാഅലം ധ്യാനിചിട് , തദാഅസ്പജത് അ 
യയ? ന) ) നടപ ലി യര് ദ ലി ണ് 

പ്പോഠം ഒഴിച്ചുകളഞ്ഞു. ഭൂമൌ പതിതമാത്രേണ-ഭൂമിയില് പതിച്ചു 

ഉടനെ, തസ്മാല് അതില്നിന്ന്, മഹാകപിടംവലിയ ഒരു വാനരന്, 

ജറതഃകജനിച്ച. 
ചു) 

ഒഴുകുന്ന ആ നേത്രജലത്തെ ബ്രഹ്മദേവന് കയ്യില് പിടിച്ചു. കു 

റെനേരം ധ്യാനിച്ചശേഷം ഭൂമിയില് ഒഴിച്ചു. ഉടനെ അതു കട്ടിയായി. 

അതില്നിന്ന് വലിയൊരു വാനരനുണ്ടായി. 

ഇവിടെ ശ്രീവാല്ലീകി:-_ 

“ദയാഗമഭ്യസതസ്തസ്യ നേത്രാഭ്യാം യദസുസ്രവത്' 

തല്ഗുഹിതംഭഗവതാ പാണിനാചച്ചിതം തുതത് 

നിക്ഷിപ്ലമാത്രംതല്ഭൂമൌ ബ്രഹ്മണാലോകകതളണാ 

തസ്തിന്നശരുകണേരറമ വാനരഃ സംബഭൂവഹ 

ധ്യാനയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മദേവന്െറ നേതൃങ്ങളില് നിന്നൊഴുകി 

യ ജലത്തെ കയ്യില് പിടിച്ചു കുറെ ജപിച്ചശേഷം ഭൂമിയിലൊഴിച്ചു. 

ലോകകത്താവായ ബ്രഹ്മാവിനന്െറ സങ്കല്ലശക്തിയാല് ഹേ രാമ! ആ 

നേതൂജലത്തില് നിന്നു്” ഒരു വാനരനുണ്ടായി. 

2. തമാഹ്രഹിണോവത്സ! കിഞ്ചില് കാലം വസാത്രമേ 

സധീപേസര്വശോഭാഷ്ഷ്യേ തതഃതശ്രേയോഭവിഷ്യതി 

ഇത്ക്കോന്വസത്തത ബരഹ്മണാവാനരോത്തമഴ, 
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ദൃഹിണഃ- ബ്രഹ്മാവു , തം ആഹ അവനോടു പറഞ്ഞു. വത്സ!ടബാല! 
മേസമീപേ-എനെറ സമീപത്തില്, സര്വശോഭാഡേജ്യഅത്ര-സര്വ 

ശോഭകൊണ്ടു് രമണീയമായ ഇതില്, കിഞ്ചില്കാലം വസടകുറെകാ 
ലം വസിച്ചാലും, തതഭശ്രേയഃ ഭവിഷ്യതി - അതുകൊണ്ടു് ടി 

കും, ബൃഹ്മണാ ബ്രഹ്മാവിനാല്, ഇതിഉ കുതഃ വാനരോത്തമഃഇപ്രകാ 

രം പറയപ്പെട്ട വാനരത്രേഷ്ഠന്൯, തത്ൂര- അതില്, ന്യവസത് നിവ 
സിച്ച. 

ബ്ഹ്മദേവന് അവനോട പഠഞ്ഞു. “ഹേ വത്സ! എനെറസ 

മീപത്തില് സവ്വശോഭകളാല് രമ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ പവ്വൃതത്തില് കു 

റെകാലം വസിക്കുക. അതുകൊണ്ടു നിണക്ക് ശ്രേയസ്സുണ്ടാകും?" എ 
ന്ന് ബൃഹ്മാവിനാല് പറയപ്പെട്ട വാനരന് അതില് വസിച്ചു. 

പാശ്ചാത്യവാല്പികീയത്തില്:__ 

“പശ്ൃമലംസവിസ്തിഷ്ക്റും സുരൈരധ്യൃഷിതം സദാ- 
തസ്ത്രീന്രമ്യേഗിരിവരേ ബഹുമൂ ലഫലാശനഭ 
മമാന്തിക ചരോനിത്ം ഭവവാനരപുംഗവ! 

കഞ്ചില്കാലമിഹാസ്വത്വം തതഭമ്രേയോഭവിഷ്യതി?? 

നോക്കുക അതിവിസ്കാരമുള്ള പവ്ൃതം. ദേവന്മാര് എപ്പോഴും ഇ 
തില് വസിക്കുന്നു. ആ മനോഹരപവ്ൃതത്തില് ആവശ്യമുള്ള പഫമലമൂ 
ലങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു , ഹേ വാനരമശ്രേഷ്ഠ! എന്െറ സമീപത്തു 
സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടു' കുറെകാലം നീയിവിടെ വസിക്കുക. അതുകൊണ്ട് 
നിണക്ക്” ശ്രേയസ്സണ്ടാകും. 

6. ഏവംബഹുതിഥെ കാലേഗതേ ടക്ഷാധിപഃസുധിട 
കദാചില്പയ്കയടന്നദ്രൌ ഫലമൂലാത്ഥമുദ്യതഃ 
അപശ്യല്ദിവൃയസലിലാം വാപീംമണിശിലാന്വിതാം. 

ഏവം ടഇപ്പകാരം, ബഹുതിഥേകാലേംബഫ്ുടിലസം കാലം, ഗതേം 
കഴിഞ്ഞപ്പം, സുധീഃ ജുക്ഷാധിപഃശോഭനബ്ുദ്ധിമാനായ ട്ടക്ഷാ 
ധിപന്, കദാചില്-ഒരുനാഠം, ഫലമൂലാത്ഥം ഉദ്ൃതഃ -ഫലമൂലങ്ങറം 
ക്കുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവനായിട്ടു, അദ്രൌപയഷ്യടന്ംഅദ്രിയില് സ 

പ് ഞ്ചരിക്കുന്നവനായിട്ടു & ദിവ്യസലിലാം൭ ദിവ്യമായ സലിലത്തോട്ടം, മ 
ണിശിലാന്വിതാംടരത്നശിലകളോട്ടം ശ്രടിയ, വാപീംഅപശ്ൃത് കു ള ം കണ്ടു. 

ഇങ്ങിനെ കുറെകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോറം ഒരുനാ€ം അതിബ്ുദ്ധിമാ നായ ആ ജൂക്ഷാധിപന് ഫലമൂലങ്ങറം സമ്പാദിക്കവാന് പരിത്രമി 



1 494. അദ്ധ്യഠത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

ച്ചുകൊണ്ടു പര്വതശിഖരത്തില് സഞ്ചരിക്കുമ്പോറം രത്ഥഗശിലകറം 

കൊണ്ടു' പടവുകളും ദിവ്യമായ ജലവുമുള്ള ഒരു കുളം കണ്ടു, 

അദ്രിശിഖരത്തിലാണെന്നു കാണിക്കുന്ന ലാല്ലികിവ ചനം: 

കേദാചിത്ത്വഥകാലസ്യ സമതീതസ്ൃയരാഘവ 

ജുക്ഷരാഡ് വാനരമത്രേഷ്ഠ സ് തൃഷയാ പരിപീഡിതഃ 

ഉത്തരംമേരുശിഖരം ഗതസ്മൃത്ര ലദൃഷവാന.?? 

ഹേ രാമ! കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഠം ഒരുനാഠം വാനരശ്രേഷ്ഠ 

നായ ജൂക്ഷരാജന്ന് ദാഹം സഹിക്ക വയ്യാതെ ബാധിച്ചു. അപ്പ്യോഠം വ 

ടക്കരാഗത്തുളമ മേരുശിഖരത്തില് കയഠി അവിടെ ജലാശയം കണ്ടു. 

4. പാനീയം പാതുമാഗച്ഛു, ത്തതൃഛായാമയംകപിം 

ദൃഷ്ടവാപ്രതികപിം മത്വാ നിപപാതജലാന്തരേ 

പാനിയം ജലം, പാതും-പാനംചെയ്ത്കാന്൯, ആഗച്ഛുല്ട ആഗമിച്ചും 

തത്ര-അതില്, ഛായാമയം കപിംടപ്രതിബിംബമായ വാനരനെ, 

ദൃഷ്്വാ-ദരിച്ചിട്ടു, പ്രതികപിംമത്വാപ്രതിക്രലനായ വാനരനെന്നു് 

ബര ൭ ഷം 
വിചാരിച്ചിട്ട്, ജലാന്തരേ_ ജലത്തിന്നുളമില്, നിപപാതം നിപതിച്ച. 

ആ ജലാശയത്തില് ജലം കുടിപ്പാനായി തീരത്തുചെന്നു ജല 

ത്തില് നോക്കിയപ്പ്യോറം സ്വപ്രതിബിംബം അതില്ക്കണ്ട്. തനിക്കു 

വിരോധം ചെയ്താന് ഒരുങ്ങിയ ഒരു വാനരനാണെന്നു കരുതി വെള്ള 

ത്തിന്നുമടിലേക്കു ചാടി. 

ശത്രുവായ മറെറാരു വാനരനാണെന്നു കരുതിട്ടാണ്' വെകുള 

ത്തില്ച്ചാടിയതെന്നു സ്സുഷ്ടമാക്കുന്ന ശ്രീവാല്വീകിവ ചനം: 

“ദദശരതസ്തിന്൯സരസി വക് തൃച്ഛ്രായാമഥാത്മന 

കോഷമസ്തിന്മമരിപുര്വസത്ൃന്ത൪ജലേമഹാ൯ 

രൂപം ചാന്തര്ഗതംതത്തു വീക്ഷ്യൃതസ്യസ്വതോഹരിട 

ക്രോധാവിഷ്ടമനാഫ്വേഷ നിയതംമാവമമ്പ്യതേ.”” 

തീരീരത്തുലെന്ന് ജലത്തില് നോക്കിയ ജ്ക്ഷരാജന് തനെറ മുഖ 

പ്രതിബിംബമതില് കണ്ടു. ഈ ജലാന്തഭാഗത്തില് എനെറ ശത്രുവാ 

യ്യൂസിക്കുന്ന ഇവന് ആരായിരിക്കും? സ്വതേ ജലത്തില് പ്രതിഫലിച്ച 

തെറ ആ രൂപത്തെകണ്ട് കോപാവിഷ്ടനായിട്ടു', ഇവന് നിശ്ചയ 

മായിട്ടും എന്നെ രര വമാനിക്കുന്നുവെന്നു്” വിചാരിച്ച. 

ദു. തരാദൃഷ്ട്വാകപിംശീഘം പുനരുല്പ് ഭൂത്യവാനരഃ 

അപശ്യല്സുന്ദരിംരാമാ മാത്മഥാനംവിസ്പയംഗതഃ, 



മൂന്നാം സഗ്ഗും 1458 

തത്രകപിം അദ്ൃഷ്ടവാട അതില് കപിയെ ദശിക്കാതെ, പുനഃ ഉല്പ ളു 

തൃ പിന്നെ ഉ പരിഭാഗത്തു വന്നിട്ട്”, ആത്മാനം തന്നെ-തനെറ 

സ്വരൂപത്തെ, രാമാം സുന്ദ രിം അപശ്യൃത മനോ ഹരിയ യാ സുന്ദരി 

യായിട്ടു' കണ്ടു വിസ്തയംഗതഃ- ആശ്ചയ്യത്തെ പ്പി: 

പ വാനരനെക്കാണാതായപ്പോറ മേല്ലൊട്ട് കയറി. സ്വ 

ശരീരം അതിമനോഹരമായ ഒരു ന പമായിട്ടു' കാണപ്പെട്ട 

പരമാശ്ചയും തോന്ന]. 

ആ സ്ത്രീരൂപത്തെ ശ്രീവാല്ലികി! വര്ണക്കുന്നു:_ 

മുനോരഞ്ഞരൂപാസാ നാരിലാവണ്യലലിതാശ്ുഭാ 

വിസ്ലിര്ണജഘനാ സുഭ്യന്നില കുന്തലമൂദ്ധജാ 

മുശ്ധസസ്തിതവക് ത്രാച പിനസ്പനതടാത്രഭാ 

ഫ്രദതിരേചസാഭാതി ജുജുയഷ്ടിര്ലതായഥാ 

ത്രിലോകസുന്ദരീകാന്താ സര്വ ചിത്തപ്രമാഥിനീ 

ലക്ഷ്തരീവ പത്മരഹിതാ ചന്ദ്രജ്യോല്സ്സേവ നിമ്മലാ 

രൂപേണാപ്യഭപല്സാതൂശ്രിയം ദേവിമുമായഥാ 

ല്ലോതയന്തിദിശഃ സര്വാസ്ൃത്രാഭൂല് സാവരാംഗനാ. 

മനോഹരമായ രൂപവും, ലാവബ്ദ)യവുംകൊണ്ടു കാണികളെ ആ 

കഷിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരി, കടിപശ്ചാല്ഭാഗം അതിവിസ്ലീര്ണം. നിണ്ട 
പുരികങ്ങറം, നിലനിറത്തിലുളള തലമുടി, സുന്ദരവും മന്ദഹാസം സ്കൂരി 
ക്കുന്നതുമായ മുഖം, തടിച്ച കുചതടം ആകപ്പാടെ സര്വലക്ഷണം 
തികഞ്ഞ ആ സുന്ദരി തടാകതീരത്തില് തുല; ചുററിപ്പിടിച്ച 
ഒരു ലതപോലെ ശോഭിച്ചു. അതിമനോദജ്ഞാംഗിയായ ആ ൫ ളു 
സുന്ദരി സര്വജനങ്ങളുടേയും മനസ്ത്റിനെ ഇളക്കിത്തീക്കവാന് കഴിയ 
ന്നവംതന്നെ. താമരപ്പ മാത്രം പ പിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാക്ഷാല് ല 
ക്ഷ്റീദേവി. പാര്വതീദേവിയെപ്പോലെയും, ലക്ഷ്തീദേവിയെ പ്പോലെയു 
റിക ആ ഉ. മതമസ്ത്ി സ്വദേഹകാന്തികൊണ്ട് സര്വദിക്കുകളേയും 
ശോഭിപ്പിക്കന്നവളായ് ഭവിച്ച. 

9. തതഃ സുരേശോ ദേവശം പൂജയിത്വാ വതുര്മുഖം 
ഗച്ഛ്൯ മധ്യാഹസമയഷേദ്ദ, വാ നാരിം മനോരമാം 

10. കന്ദരപശരവിദ്ധാംഗസ്കക്തവാന് വിയ്ക്കമുത്തമം 
താമപ്രാപ്പയയൈവ തല്ബീജം ബാലദേശേപതല്ഭൂപി 

[ഴി 11. ബാലീ സമഭവത്തത്ര ശക്രതുലു പരാക്രമടഃ 
തയ്യ ദുത്വാ സുദരശാനഃ സ്വര്ണമാലാം ദിവംഗതഃ 



14.60 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

തതഃ സുരേശഃം അനന്തരം ദേവേന്ദ്രന്, ദേവേശം ചതുര്മുഖംടദേവ 

ന്മാരുടെ ഇരശ്വരനായ ചതുര്മുഖനെ, പൂജയിത്വാ പുജിച്ചിട്ട്, ഗ 

ചു ന്൯൭ഗമിക്കുന്നവനാജിട്ടു, മദ്ധ്യാഹാസമയേചഉ ച്ചനേരത്തില്, മ 

യ നാരീം ഷവം.മനസ്സിനെ രമിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീയിനെ ദശി 

ചവിട്ടു, കന്ദപ്പുശരപിഭധാംഗ$ടമന്മഥബാണത്താല് വേധിക്കപ്പെട്ട അം 

ഗത്തോടുക്രടിയവനായിട്ട് , താം അപ്പാപ്യയ ഏവം അവളെ (ര പ്രാപിക്കാ 

തെതന്നെം ഉത്തമം വീയ്യ്യം തൃക്തവാ൯-ഉല്കൃഷ്ഠമായ വിയ്ക്യത്തെ ത്യ 

ജിച്ച, തത് ബീജം ബാലദേശേടത്ത വീയ്യം ബാലപ്രദേശത്തിലും, 

ഭവിടഭൂവിലും, അപതത് "പതിച്ചും തത്ര അതില്, ശക്രതുല്യപരാക 

മഭ ബാലീ ഇന്ദ്രന്നു തുല്യമായ പരാക്രമത്തോടുക്രടിയ ബാലി, സമഭ 

വത് സംഭവിച്ചം സുരേശാനഭസുരാധിപന്൯, തസ്യ സ്വരണമാലാം 

ദത്വാ- അവന്ന് സ്വര്ണമാലയേ ദാനംചെയ്യിട്ട് , ദിവംഗതഃട സ്വര്ഗ 

ത്തെ ഗതനായി. 

ടക്ഷരാജന് മനോഹരസുന്ദരിയായ് ഭവിച്ചതിനെറ ശേഷം ഒരു 

നാഠം ഇദ്രരന് നാല്മുഖനായ ബ്രഹ്മദേവനെ പൂജിച്ചുപോകുമ്പോംം മ 

ഭ്യാഹസമയത്തില് മനസ്സിന്നാനന്ദ ന്ദത്തെ വദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ സുന്ദരി 

യെകണ്ടു നത ന് ഭവിച്ച. അവളോട്” ചേരുന്നതി 

നുമുമ്പേതന്നെ നിഷ്ടരലമാകാത്തതായ വീല്; സ്ഖദിച്ചു. ആ 

ബീജം റാ? അവിടെനിന്നു ഭൂമിയിലും വീണു. രിരി 

ന്ന് ഇന്രതു ല്യപരാക്രമമുകൂള ഒരു വാനരനുണ്ടായി. അവനാകുന്നു ബാ 

ചി. ബാലദേശത്തില് വീണതായ ഇന്ദ്രവീയ്യത്തില്നിന്ന്' ജനിച്ചതു 

കൊണ്ടാണ് ഈ നാമധേയമുണ്ടായതെന്നുക്രടെ സുഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു, 

19. ഭാനുരപ്യാഗതസ്തത തദാനീമേവഭാമിനീം 

ദൃഷ്ട്വാ കാമവശോഭ്ൂത്വാഗ്രീവാദേശേസ്ൃജന്മഹത് 

13. ബീജംതസ്യാസ്തതഃ സല്യോമഹാകായോഭവഭ്ധരിഃ 

തസ്ൃദത്വാ ഹന്മന്തം സഹായാത്ഥം ഗതോരവിടഃ 

14, പുത്രദ്വയം സമാദായ ഗത്വാസാനിദ്രദിതാക്വചിത് 

പ്രഭാതേപശ്യദാത്മാനം പുര്വവദ്വാനരാകൃതിം 

തതൃതദാനീം ഏവം അവിടെ അപ്പ്യോഠാത്തന്നെ, ഭാനുഭ അപിട സൂയ്യ 
യര് 

നും, ആഗത€- ആഗമിച്ചു, ഭാമിനീം ദൃഷ്ട്വാ സന്ദരിയെ ദരിച്ചിട്ടു്, 

കാമവശഭ ഭൂത്വാ-കാമാധീനനായ് ഭവിച്ചിട്ട് , തസ്യാഭ-അവകളൂടെ, 
ഠി : 

ഗ്രീവാദേശേടഗ്രീവാസ്ഥാനത്തില്, മഹത് ബീജംട മഹത്തായ വീയ്യം, 
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ട്] 

അസ്പജത് സ് ഖലിച്ചു, സല്മഃഭ മഹാകായ ഹരി അഭവത ഉടനെ 

വമ്പിച്ച ശരീരത്തോട്രടിയ വാനരനായ് ഭവിച്ചു, തസ്യ. അവന്ന് , 

ഹന്തമന്തം-ഹനുമാനെ, സഹായാത്ഥം ന നിന്നായി 

കൊടുത്തിട്ടു, രവിഃ ഗതഃടസൂയ്യന് പോയി, പുത്രദ്പയംടരണ്ടു പുത 

ന്മാരെ, സമാദായ. സ്വീകരിച്ചിട്ട് , ഗത്വാടഗമിച്ചിട്ട, ക ചിത്” നിദ്രി 

താ-ഒരേടത്ത് നിദ്രയെ ലം ര ്ഥ്യത്തയംംം; ആ 

ത്മാനം തന്നെ, പൂര്വവത് വാനരാകൃതിം അപശ്യൃത് ടമുമ്പേത്തെ 
ടി ടി 

പ്പോലെ വാനരാകൃതിയായിട്ട് കണ്ടു. 
൨൨ റ്റ് 

ഇദ്ര൯ പോയപ്പ്യോഠംത്തന്നെ ആ സുന്ദരി നില്ല്ന്ന സ്ഥാന 

അതിന്െറ നേര് മുകളില്, സൂയ്യനെത്തി. ഉത്തമയായ അവളെക്കണ്ടു 

മന്മഥപരവശനായതിനാല് നിഷ്ക്ുല മാകാത്തതായ വിയ്യും അവളുടെ 

ഗ്രീവാ (കഴുത്ത്) സ്ഥാനത്തിലും അവിടെനിന്നു ഭൂമിയിലും വിഞ്്. 

അതില്നിന്ന് വമ്പിച്ച ശരീരമുക്മു ഒരു വാനരനുണ്ടായി. സുഗ്രീവനെ 

ന്നു നാമകരണം ചെയ്യൂ. അവന്നു സഹായമായിട്ടു' ഹന്തൂമാനെ കൊട 

ത്തു സൂയ്യുദേവ൯ പോകയുംചെയ്തു. രണ്ടു പുത്രന്മാരെയും എടുത്ത് വാ 

സസ്ഥാനത്തില് ചെന്ന ആ സുന്ദരി രാത്രിയുഠങ്ങി നേരം പുലന്ന 

പ്പോഠം തനെറ ശരീരം മുമ്പേത്തെപ്പ്പോലെ വാനരാകൃതിയായിരിക്കുന്ന 
തു കണ്ടു . 

ബാലേഷുപതിതടബി ) ) ബ്വേജം ബ്വാല നാമബഭൂവസദഃ 

€ഗ്രിവായാംപതിതംബീജം സുഗ്ഗീവഃ സമജായത? 

ഇന്ദ്രവീയ്യം ബാലരോമങ്ങളില് വീണു. അതില്നിന്നുണ്ടായവന് 
ബാലിയെന്നും, സൂയ്യബീജം ഗ്രീവയില് വീണ്. അതില്നിന്നുത്ഭവി 
ച്ചവ൯, സുഗ്രിവനെന്നും പേരുകുഭവരായ് ഭവിച്ച എന്നാണ് വാല്ലി 

കിവചനം. 

15. ഫലമൂലാദിഭിഭ സാർധം പുത്രാദ്യാം സഹിതഃ കപിഃ 
നത്വാചതുര്മുഖസ്യാഗ്രേ ട്ക്ഷരാജഃ സ്ഥിതഃ സുധീ. 

ഫലമൂലാദിഭിഃ സാര്ധം-ഫലമൂലങ്ങകോടും, പൂത്രാഭ്്യാം സ ഹിത 
പൂത്രന്മാരോട്ടം കൂടിയവനായിട്ടു , സുധീദ കപ്പിഃ ടക്ഷരാജഭടബുദ്ധിമാ 
നും കപിയുമായ ജുക്ഷരാജന്, .ചതുര്മുഖസ്യ) അഗ്രേടബ്രഹ്മാവിനെറ 
മുമ്പില്, നത്വാ സ്ഥിതഃ നമസ്ത രിച്ച നിന്നു. 

കുറെ ഫലമൂലങ്ങളെയും രണ്ടു പുത്രന്മാരെയും എടു ആകൊണ്ട് , 
ബുഭ്ധിമാനായ ജ്ൂക്ഷരാജന് ബ്രഹ്മാവിന്െറ മുസില് ചെന്നു നമസ്തൂരി 
ച്ചനിന്നു. 
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108. തതോബ്ബവില് സമാശ്വാസ്്യ ബഹുശഃ കപികുഞ്ജരം 

തത്രൈകം ദേവതാഭൂത മാഹൂയാമരസന്നിഭം. 
ന 1/. ഗലച്ഛ്മൂതമയാദഷ്ലോ ഗൃഹീത്വാവാനരോത്തമം 

കിഷ്ഠിസ്ധാം ദിവ്യനഗരിം നിര്മിതാം വിശ്വകര്മണാ. 

] 8. സര്വസെരഭാഗ്യ വലിതാം ദേവൈരപിദുരാസദാം 

തസ്യാം സിംഹാസനേവീരം രാജാനമഭിഷേ ലയ. 
നി 

തതഃ കപികുഞ്ജരം - അനന്തരം വാനരമത്രേഷ്ഠനേ, ബഹുശഃ സമാശ്വാ 

സ്യ-ബഹുപ്രാവശ്യം സമാശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് , അമരസന്നിഭംടടേവതുല്യ 

നായ, ഏകം ദേവതാദൂതം ആഹുയംഒരു ദേവഭൂതനെ വിളിച്ചിട്ടു, 

ത്രബ്ബവില്ം പറഞ്ഞു, ദൂത! ഹേ ഭൂത! മയാ ആദിഷ്ടഃ- എന്നാല് ആ 

ദേശിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട്”, വാനരോത്തമം ഗൃഹീത്വാടവാനരമത്രേഷ്ഠനെ 

ഗ്രഹിച്ചീട്ടു', വിശ്വകര്മണാ നിര്മിതാംടവിശ്വകര് മാവിനാല് നിര് 

മിക്കപ്പെട്ടതും, സര്വസൌഭാഗ്യവലിതാം൦സകല സെരഭാഗ്യങ്ങഥം 

നിറഞ്ഞതും, ദേവൈഃ അപ്പിടദേവന്മാരാലും, ദുരാസദാംം ആക്രമി 

പ്യാന് കഴിയാത്തതുമായ, കിഷ്ട്ിന്ധാം ദിവ്യനഗരിം- കിഷ്ഠരിന്ധയെന്ന 

ദിപ്യ്നഗരിയെ, ഗച്ഛ ഗമിച്ചാലും, തസ്യാം അതില്, സിംഹാസനേ- 

സിംഹാസനത്തില്, വീരം രാജാനം അഭിഷേചയ വീരനെ രാജാവാ 

യഭിഷേകം ചെയ്യാലും. 

ടുഭഖിച്ചുന്പില്ക്കുന്ന ജുക്ഷരാജനെ ബഹുപ്പകാരത്തില് സമാശ്വ 

സിപ്പിച്ചുശേഷം ബ്രഹ്മദേവന് ദേവമുല്യനായ ഒരു ദേവദൂതനെ വി 

ളിച്ചിപ്രകാരം പറഞ്ഞു. ഹേ ദൂത! ഏനെറ കല്പനപ്രകാരം ഈ വാന 

രശ്രേഷ്ഠനോടക്രടെ നീ വിശ്വകമ്മാവു നിമ്മിച്ചതും സ്യ സമ്പല്തസമു 

ഭ്രിയുക്ളൂതും ദേവന്മാക്മക്രടെ ആക്രമിപ്പാ൯ കഴിയാത്തതുമായ കിഷ്ഠി 

സ്ധയെന്നു പേരായ ദിവ്യനഗരിയില് പ്ര യാ വീരനായ ഈ വാ 

നരനെ അതില് രാജാവായിട്ട് സിംഹാസന ത്തിലിരുത്തിയ ഭിഷേകം 

ചെയ്യുക. 

19. സപ്ലുദ്പ പഗതായേയേ വാനരാഃസന്തിമുങ്ങയാഃ 

സമ്വേതേജുക്ഷരാജസ്യ ഭവിഷ്യന്തിവശേനുഗാഭ. 

സപ്ലദ്പിപഗതാഭം ഏഴു ദ്വീപുകളില് വസിക്കുന്നവരും, മുരജയാഴഃ..അ 

സ്രാല് ജയിക്കപ്പെടുവാ ൭ കഴിയാത്തവരുമറയ, യേയേവാനരാഭസ 

ന്തി- ഏതേതു വാനരന്മാരുണ്ടോ, സധ്വേതേടസ്വന്മാരായ അവര, ജൂ 

ക്ഷരാജസ്യവശേട്യക്ഷരാജാധീനത്തില്, അനുഗാഭഃട അനുഗാമികളാ 

യിട്ടും ഭവിഷ്യന്തിട ഭവിക്കും. 
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ഴു ദ്വീപുകളില് വസിക്കുന്നവരും അമ്ധപ്യരാല് 

ശാലികളുമായ സകല 
ചോകത്തിലുമ്ള ഏ 

[ തവി ശ്രമ ജയിക്കപ്പെടുവാന കഴിയാത്തവിധം പരാ 
ടി 

വാനരന്മാരും ട്ടക്ഷരാജനെറ അധീനത്തില് അനുഗാമികളായ ഭ 

വിക്കും. 

90. യദാനാരായണഃ സാക്ഷാദ്രാമോ ഭൂതവാസനാതനട 

ഭൂഭാരാസുരനാശായ സംഭവിഷ്യതിഭൂതലേ 

[! ലി 

ഉ1., തദാസധ്വേസഹായാത്രമേ തസൃഗച്ചന്തൃവാനരാഃ 

ഇത്ചഃക്താബ്രഹ്മണാദൂതോ ദേവാനാംസമഹാമതിഃ 

യഥാജഞപ്ലസ്തഥാചക്രേ ബൃഹ്മണാതം ഹരീിശ്വരം. 

യ ദാ_ എപ്പോഠം, സനാതനഃ സാക്ഷാല് നാരായണഭടശാശ്വതസ്വരൂ 

പനായ സാക്ഷാല് നാരായണന്, രാമടഭൂത്വാ_രാമനായ് ഭവിച്ചിട്ടു, 

ഭൂഭാരാസുരനാശായ ഭൂമിക്ക ഭാരമായ അസുരന്മാരുടെ നാശത്തിന്നാ 

യ്യ്ലൊണ്ടു്, ഭൂതലേസംഭവിഷ്യതിട ഭൂതലത്തില് സംഭവിക്കുമോ, തദാ 

സവ്വേവാനരാട- അപ്പ്യോഠം സവ്വന്മാരായ വാനരന്മാ൪, സഹായാത്ചേ 

ഗച്ഛ ന്ത്ര-സഹായത്തിന്നായിട്ടു ഗമിക്കട്ടെ, ബ്ൂഹ്മണാഇതിഉ ക്തഃബ്ബ 

വമാവിനാല് ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട, മഹാമതിഃ സഃദേവാനാംഭൂതഃക 

മഹാബുഭ്ധിമാനായ ആ ദേവരൂതന്൯, ബഹ്മണായഥാ ആഞ്ഞപ്ലുഃ- ബു 

പ്മാവിനാല് ഏതുവിധം ആടഞാപിക്കപപ്പട്ട്ഖോ, തംഹരിശ്വരംക 

ആ വാനരാധിപനെ, തഥാചക്രേ- ആവിധം ചെയ്യു. 

ഏതുകാലത്തും നാശമില്ലാതിരിക്കുന്ന സാക്ഷാല് ശ്രീനാരായ 
ണന് ഭൂമിക്കു. ഭാരമായ് ഭവിച്ച അസുരന്മാരെ സംഹരിപ്പാന് ശ്രീരാമ 
നായിട്ടു ഭൂമിയില് അവതരിക്കുന്ന കാലത്തില് എല്ലാ വാനരന്മാരും 
ശ്രീരാമന്െറ സഹായത്തില് പ്രവൃത്തിക്കട്ടെ. ബുഹ്മാവിനാല് ഇപ്പകാ 
രം പറയപ്പെട്ട മഹാ ബുദ്ധിമാനായ ആ ദേവദൂതന് ആ വാനരനെ 
ബ്രഹ്മകല്ലനപ്രകാരം കിഷ്ഠ്രിസ്ധയില് രാജാവായിട്ടഭിഷേകം ലെയ്യു. 

22. ദേവഭൂതസ്തതോഗത്വാ ബ്രഹ്മണേ തന്നയപേദയത് 
തദാഹി വാനരാണാം സാ കിഷ്ക്രിന്ധാ ഭൂന്നൃപാശ്രയാ 

തതഃ ദേവഭൂതഃ ഗത്വാ. ) ഗമിച്ചിട്ട്' ടെ ല് അനന്തരം ദേവഭമൂതനു ഗമിച്ചിട്ടു, തത്ടആ 
ൽ ക്സ്; [ നട. [1 തിനെ, ബ്രഹ്മണേ ബ്രഹ്മാവിന്നായ്യൊണ്ട് , ന്വപേദയത് _നിവേഴി 

പ്പിച്ചു, തദാം-അപ്പോഠം, സാ കിഷ്ഠിസ്ധാടആ കിഷ്ഠ്രിന്ധ, വാനരാ 
$ [ര നോം യൃപാത്രയാ അഭൂത വാനരന്മാരുടെ രാജാവിന്നാശ്രയമറയിഭ 
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ദേവദൂതന് ബ്രഹ്മസമീപത്തില്വന്ന്, കലുനപ്രകാരം ചെയി൪ 
; റ് ൭) ത 

ക്കുന്നുവെന്നുണത്തിച്ചു. അന്നുമുതല് കിഷ്ടരിസ്ധാനഗരി വാനരരാജാവി 

ന്നാശ്രയസ്ഥാനമായ് ഭവിച്ചു. 

9. സര്ധവേശ്വരസ്ത്വമേവാസീരിദാനീിം ബ്രഹ്മണാത്ഥിതഃ 
ി 

൭ ക: 

ഭൂമേഭാരോഹൃതഭഃ കൃല്സ്മുസ്തയാ ലീലാനൃദേഹിനാ 

84. സര്വ്ഭൂതാന്തരസ്ഥസ്യ നിത്ചമുക്ത ചിദാത്മനഭ 

അഖണ്ഡാനന്ദരൂപസൃയകിയാനേഷ പരാക്രമഃ 

ബ്രഹ്മണാഅത്ഥിതഃട ബ്രഹ്മാവിനാല് പ്രാത്ഥിക്കപ്പെട്ട, സര്വേശ്വരഃക 

സര്വേശ്വരന്, ഇദാനീം ത്വം ഏവ ആസീദടഇപ്പോഠം അങ്ങുന്നായി 

ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു, ലീലാ നൃദേഹിനാത്വയാടവിനോദത്താല് മനുഷ്യ 

ശരീരത്തോടുക്രടിയ അങ്ങയാല്, ഭൂമേഃ കൃല്സ്മൂഃ ഭാരഃ- ഭൂമിയുടെ സ 
ഴി ടി | ടം ഴൂ, മസ്തൃമായ ഭാരം, എൃതഃടഹര ക്കപ്പെട്ട സര്വഭൂതാന്തരസ്ഥസ്യട-സരവ 

ഭൂതങ്ങളുടെ ഉള്കിലിരിക്കുന്നവനും, നിത്യമുക്ത ചിദാത്മന_നിത്ൃമു 

ക്തനും ചില്സ്വരൂപനുമായിരിക്കുന്ന, അഖണ്ഡാനന്ദരൂപസ്യടപരി 

പൂ൪ണാനന്ദസ്വരൂപന്ന് , ഏഷഃ പരാക്രമഃ കിയാ൯ടഈ പരാക്രമം 

എന്തുമാത്രം. 
4 ി റു ) ബ്രഹ്മാവിനാല് പ്രാത്ഥിക്കപ്പെട്ട സധ്വേശ്വരനാകുന്നു ഇപ്പോറം 

നിന്തിരുവടി. മായാവിനോദ ത്താല് ക്രീഡാമനുഷ്യരൂപത്തെ അംഗീക 
ടി ) രിച്ച നിന്തിരുവടി ഭൂമിയുടെ ഭാരത്തെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു 

സകല പ്രാണികളുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നവനും, നിത്യമുക്തനും 

ഇഞാനസ്വരൂപനുമായ അഖണ്ഡാനന്മമൂത്തിയുടെ അസുരവധസ്വത്ര 

പമായ ഈ പരാക്രമം എന്തുമാത്രം. ഈ പ്രവൃത്തി നിന്തിരുവടിക്ക് 

ിസ്പാരം. ഹത്യയും ന സ കി & 

ട്ട. തഥാപിവര്ണ്യതേസത്ഭിര്ലീലാ മാനുഷരൂപിണ$ 

യശസ്നേസവ്ൃയലോകാനാം പാപഹത്രയസുഖായ ഷു. 

തഥാപി എങ്കിലും ലീലാമാനുഷരൂപിണഃതേ-ലിലകൊണ്ടു മാനുഷ 
ഴ വ ര് 7 

രൂപത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ, യശഃടയശസ്സ, സല്വലോകാ 

നാം പാപഹത്ത്യൈ-സകല ലോകങ്ങളുടെ പാപനാശത്തിന്നായ്യൊൊ 

ണ്ടും, സഖായചം സുഖ ത്തിന്നായ്യ്കേോണ്ടും സദ് ഭിഃ_സത്തുക്കളുാല്,, വ 

ര്ണ്യതേടവണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. 

എതിലും, വിനോദമായി മനുഷ്യരൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയു 

ടെ കീത്തിയെം സകല ലോകങ്ങളുടെ പാപ്പം നശിപ്പാനും ആനന്ദം 

& ി; ന്നും സിദ്ധിപ്പാനുമായിട്ടു സജ്ജനങ്ങം വ്ക്്ിക്കു 
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26. യഇദംകീത്തയേന്മര്ത്ച്യോ ബാലിസുഗ്രീവയോമ്മഹത് 

ജന്മത്വദാത്രയത്വാല് സമു ല്യതേസവ്വപാതകൈഴ. 

യഭമര്ത്യഃ_യാതൊരു മനുഷ്യന്, ബാലിസുഗ്ഗീവയോടം ബാലിസുഗ്രിവ 

ന്മാരുടെ, ത്വദാശ്രയത്വാത് മഹത് ജന്മം അങ്ങയുടെ ആശ്രയഭാവം 

നിമിത്തം മഹത്തായ ജന്മത്തെ, കീത്തയേത് -കീത്തിക്കുമോ, സഭസ 

വൃപാതകൈ$ഃ മുച്യതേ അവന് സര്വപാപങ്ങളാല് മോചിക്കപ്പെ 

ടന്നു. 
യാതൊരു മനുഷ്യന് ബാലയുടെയും സുഗ്ഗീവനെറയും, അങ്ങയു 

ടെ അവതാരകഥാസംബന്ധം നിമിത്തം മഹത്തായ ജന്മത്തെ കീത്തി 

ക്കമോ, അവദെറ സവ്ൃവപാപങ്ങളും നശിക്കും. 

7. അഥാനമ്പ്യാംസംപ്രവക്ഷ്യാമി കഥാംരാമത്വദാശ്രയാം 

സീിതാഹൃതായദത്ഥംസാ രാവണേന മുരാത്മനാ. 

രാമ! ഹേ രാമ, അഥ- അനന്തരം, ത്വദാശ്രയാംട അങ്ങയെ ആശ്രയി 
ച്ചിരിക്കുന്ന അസ്ലാം കഥാം മറെറാരു കഥയെ, സംപ്രവക്ഷ്യാമിട സമയ 

ക്കാകം വണ്ണം വചിക്കുന്നേന്, ദൂരാത്മനാ രാവണങണേനട ദു൪ബുദ്ധിയായ 

രാവണനാതം സാസീതാ യദത്ഥം ഹൃതാം ആ സിത യാതൊന്നിന്നായ 
പഹരിക്കപ്പെട്ടു. 

ഹേ രാമ! മൂര്ബുദ്ധിയായ രാവണന് ആ സിതാദേപിയെ എന്തി 
നായിട്ടപഹരിച്ചുവെന്നു അങ്ങയെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന മറെറാരു 
കഥ ഞാനിനിപ്പറയാം. 

28. പുരാകൃതയുഗേരാമ പ്രജാപതിസുതംവിളം 

സനല്കുമാരമേകാന്തേ സമാസീിനം ദശാനനഃ 
വിനയാവനതോഭൂത്വാ ഹൃഭിവാദ്യേദമബ്വവീത്. 

റ രാമഃടഅല്ലെയൊ രാമ! പുരാകൃതയുഗെക പണ്ടു കൃതയുഗത്തില്, ഏകാ ) ന്തേസമാസീനം-ഏകാന്തത്തിലിരിക്കുന്ന, വിഭളംകതത്വബഞാനിയും പ 
2 ജാപതിസുതംംബ്ൃഹ്മപുത്രനുമായ, സനകുമാരംഭസനല്കുമാരനെ 

ി ദശാനനഃടരാവണ൯, അഭിവാദ്യ-അഭിപന്ദിച്ച്, വിനയാപ നതഭഭ്ൂ ളോ: ക്ട ത്വാ-വിനയത്താല് നമിച്ചുവനായിട്ടു, ഇദം അബ്രവിത് ഇങ്ങിനെ 
പഠഞ്ഞു. 

ര 
ന ഹേ രാമ! പണ്ടു കൃതയുഗത്തില് ഏകാന്തസ്ഥാന ത്തിലരിക്കുന്ന 

മഹാ ഇഞാനിയും ബ്രഹ്മപുത്രനുമായ സനല്കുമാരമുനി൭ ] ! യ നമസ്പരി ച്ചു വിനീതനായിട്ടു രാവണനിപ്രകാരം പറഞ്ഞു. ലം. 
കോന്വസ്തി സപ്രവരോലോകേ ദേവാനാംബലവത്തരഃ 

89. ദേവാശ്ചയംസമാശ്രിതയ യുദ്ധേശത്രംജയന്തിഹ, 
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അസ്തിന്ലോകേകഈ ലോകത്തില്, ദേവാനാം പ്രവരഃബലവത്തരഃ 
ദേവന്മാരില് രശ്രഷ്ഠനും അതിബലവാനും, കോനു..ആരാകുന്നു, ദേ 
വാഭചം ദേവന്മാരും, യംസമാതശ്രിതൃടയാതൊരുവനെ സമാശ്രയിച്ചി 
ട് ം യുദ്ധേടയുഭ്ധത്തില്, ഹി ശത്രംജയന്തികനിശ്ചയമായും ശത്രുവിനെ 
ജയിക്കുന്നു. 

ഈ ലോകത്തില് ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് ബലാധിക്യം നിമി 
ത്തം ത്രേഷ്ഠനാരാകുന്നു. ദേവന്മാര്ക്രടെ ആരെ ആശ്രയിച്ചിട്ടു നിശ്ച 
യമായിട്ടും അവരുടെ ശത്രുവിനെ ജയിക്കുന്നു. 

90. കംയജന്തിദ്വിജാനിത്യം കംധ്യായന്തിചയോഗിനഃ 

ഏതന്മേശംസഭഗവന് പ്രശ്ശംപ്രശശൂവിദാംവര! 

ദ്വിജാഃ ബ്രാഹ്മണര്, നിത്യംകംയജന്തി- എപ്പോഴും ആരെ യജിക്കുന്നു, 

യോഗിനഃചംയോഗികളും, കംഡ്യായന്തിട ആരെ ധ്യാനിക്കുന്നു, പ്രശ്ശ 

വിദാംവ൪! ഭഗവന്! ട ലാല്ലമറിയുന്നവരല് ശ്രേഷ്ടനായ ഭഗവാനേ! 

മേഏതത് പ്രശ്ശും-എനെറ ഈ പ്രശ്ശത്തെ, ശംസടപറഞ്ഞാലും. 

ബ്രാഹ്മണര് നിത്യവും ആരെ അശഗ്നിയിലാരാധിക്കുന്നു. യോഗിക 

മും ആരെ നിത്യവും ധ്യാനിക്കുന്നു. ചോദ്യത്തിന്നുത്തരം പറവാനറിയു 

% ഴ ര ടി യ 

ന്നവരില്വെച്ചു്' മ്രേഷ്ഠനായ ഭഗവന്! അങ്ങുന്ന് ഞാന് ചെയ്യ ഈ 

ചോദ്യത്തിനുത്തരം പറയേണം. 

91. ഓഞാത്വാതസൃഹൃദിസ്ഥം യത്തദശേഷേണയോഗദ്ടക 

ദശാനനമുവാചേദം ശൃണുവക്ഷ്യ്ാമിപുത്രക! 

രു റ 

യോഗദ്ദക്ടയോഗദ്ദഷ്ഠടിയുക്ളവന്, തസൃഹ്ൃദിസ്ഥംയത -അവ്വനെഠറ 

ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നത് യാതൊന്നൊ, തത് അശേഷേണഴണഞാത്വാക 

അതിനെ സമസ്തമായറിഞ്ഞിട്ടു, ദശാനനം ഇദംമുവാചടരാവണനോ 

ടിതു പറഞ്ഞു,-പുത്ക! തൃണു-ഹേ പുത്ര! കേട്ടാലും, വക്ഷ്യാമി പ 

യാം. 

യോഗദ്ടഷ്ടികൊണ്ടു' അന്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതിനെ അറി 

വാന്. കഴിയുന്ന സനല്കുമാരമുനി രാവണനെറ ചോദ്യത്തില് അവന് 

പി ചാരിചിരിക്കുന്നതിനെ മവേനമഠിഞ്ഞെതുകൊണ്ടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. 
ച 

്ി 

യ ത! കേടകൊഠംക.. ഞാന പഠയാം. അല്ലയോ പുത്ര ടട 

99. ഭത്തായോജഗതാംനിത്ലം യസ്യജന്മാദികംനഹി 

സരാസുരൈന്നതോമ്പത്യം ഹരിന്നാരായണോവ്യയയ. 
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യ യാതൊരുവന്, നിത്യം ജഗതാംഭത്താ-എപ്പോഴും ചോകങ്ങളെ ഭ 
[ര 

രിക്കുന്നപനോം, യസ്ച-യാതൊരുവന്ന്, ജന്മാദികംനഹി ജന്മാദിയി 
ലി ല്ലെയോം, സുരാസുരൈഃടസു രന്മാരാലും അസുരന്മാരാലും, നിത്യംനുതഭക ലു ി 

എപ്പോഴും സ്തൃതിക്കപ്പെടുന്ന, അവ്യയം നിവ്വികാരനും, ഹരിഃ സങ്കട 
ടി ളം തു 

ങ്ങളെ ത്തീക്കന്നവനുമായ, നാരായണഃ നാരായണനാകുന്നു. 

ഫ്ല്ലായ്യ്യോഴചം എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും രക്ഷകത്താവായിരിക്കുന്ന 
വ൯ യാതൊരുവനോ, യാതൊരുവന്ന് ജനനം മരണം മുതലായതി 

ല്ലെയോ, ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും യാതൊരുവനെ എപ്പോഴും സ്തൂതി 

ക്കന്നവോ ആ ദേവന് നാശരഹീിതനും സകല ദുഃഖങ്ങളെയും സംഹ 
രിക്കുന്നവനുമായ: ശ്രിനാരായ ണനാകുന്നു. 

99. യന്നാഭിപങ്കജാല്ജാതോ ബൃഹ്മാവിശ്വസ്പജാംപതിഃ 

സൃഷ്ടംയേനൈവസകലം ജഗല്സ്ഥാവരജംഗമം. 

യന്നാടിപങ്കജാത് _യാതൊരുവനെറ നാഭിപങ്കജത്തില് നിന്നു, വ 
ശ്വസ്പജാംപതിഃട ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരുടെയിടയില് ശ്രേഷ്ഠ 
നായ, ബ്മാടബൃഷ്മാവു', ജാതടം.ജനിച്ചു, യേനഏവചയാതൊരുവ 
നാല്ത്തന്നെ, സ്ഥാവരജംഗമം സകലംജഗത സ്ഥിരമായും ചരമാ 
യുമിരിക്കുന്ന സകല ജഗത്തും, സൃഷ്ടം സൃഷ്ണിക്കപ്പെട്ടു. 

യാതൊരുവനെറ നാഭിസ്ഥാനത്തില് നിന്നു പുറപ്പെട്ട താമര 
യില് നിന്നു വിശ്വസൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നവരില് മുഖ്യനായ ബ്രഷ്മാവുണ്ടായി, 
യാതൊരുവന്നാല്ത്തന്നെ ചരാചരാത്മകമായ സകല ലോകവും സ്ത 
ഷ്ലിക്കപ്പെട്ട. 

യ് 

94. തം സമാശ്രിത്യ വിബുധാ ജയന്തി സമരേരിപൂ൯ 
യോഗിനേറധ്ൃയഠനയോഗേന തമേവാനുജപന്തിഫി. 

വിബുധാഃക ദേവന്മാര്, തം സമാതശ്രിത്യട അവനെ സമാശ്രയിച്ചിട്ട', ളി ൂ സമരേകയുഭ്ധ മതില്, രിപൂന്ട ശത്രുക്കളെ, മുയന്തിടജയിക്കുന്നും 
ഗിനഃയോഗികം, ധ്യാനയോഗേനകംധ്യാനയേ 
വ- അവനെത്തന്നെ, അനുജപന്തി ഫി റി 

യോ 
ാഗംകൊണ്ടു , തം ഏ 

ഉന്തരം ജപിക്കുന്നു. 
രി 

ഠം ദേവന്മാർ അവനെ ആതശ്രയിച്ചിട്ടു യുദ്ധത്തില് ശത്രുക്ക൭ ളു ജുയ്യി ക്കുന്നു. യോഗിക ധ്യാനയോഗംകൊ ടി ണ്ടു; നിരന്തരം അവനെത്തന്നെ 
ധ്യാനിക്കുകയും മപിക്കുകയും ചെയ്തുന്നു. 

9. മഹഷേരവ ചനംശ്രത്വാ പ്രത്യുവാച ദശാനന 
മൈര്ൃയദാനവരക്ഷാംസി വിഷ്ണുനാനിഹതാനിച 
കാം വാഗതിംപ്രപദ്യന്തെ പ്രേത്ൃതേ മുനിപുംഗപ! 



1404. അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

മഹഷേഃ വചനംശ്രത്വാമഹഷിയുടെ വചനത്തെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, ദശാ 

നനഃ.രാവണന, പ്രതൃവാ ചടപ്രതിവചിച്ച, വിഷ്ണുനാംവിഷ്ണുവിനാല്, 

നിഹതാനിംനിഹനിക്കപ്പെടുന്ന, ദൈത്യദാനവരക്ഷാംസിട ദൈത്യ 

ന്മാര്, ദാനവന്മാര്, രക്ഷഡ്സുക0ം എന്നിവര്, മുനിപുംഗവ!ടഹേ മുനി 

ശ്രേഷ്ഠ! പ്പേത്യംമരിച്ചശേഷം, കാംവാഗതിം-ഏതൊരു ഗതിയെ, 
പ്രപദ്യന്തെട പ്രാപിക്കും. 

മഹഷി പറത്തെതുകേട്ട രാവണന് പിന്നെയും ചോദിച്ചു. “ഹേ 

മുനിത്രേഷ്ഠ! വിഷ്ണുവിനാല് സംഹരിക്കപ്പെടുന്ന ദിതിപുതന്മാക്കം ദനു 

പൂതരന്മാക്കം രാക്ഷസന്മാക്കം മരണാനന്തരം സിദ്ധിക്കുന്ന ഗതിയെന്താ 
കുന്ന. 

88. തമുവാചമുനിത്രേഷ്ഠോ രാവണം രാക്ഷസാധിപം 

ദൈവതൈന്നിഹതാനിത്ൃയം ഗത്വാസ്വര്ഗമനുത്തമം 

ഭോഗക്ഷയേപുനസ്പസ്മാല് ഭഷ്ഠാഭൂമൌഭവന്തിതേ. 

മുനിശ്രേഷ്ഠഭ_മുനിതശ്രേഷ്ഠന്, രാക്ഷസാധിപം രാവണംടരാക്ഷസാധിപ 

നായ രാവണനോട്ട്, ഉ വാചംപറഞ്ഞു, ദൈവതൈ-ദേവന്മാരാല്, 

നിത്ം നിഹതാഃ- എപ്പോഴും സംഹരിക്കപ്പെടുന്നവ൪, അനുത്തമം 

സ്വര്ഗം ഗത്വാ അത്യന്തം ഉത്തമമായ സ്വര്ഗത്തെ ഗമിച്ചിട്ട്, 

ഭോഗക്ഷയേഭോഗക്ഷ യത്തില്, തസ്താല്_ അതില്നിന്നു, തേ-അ 

വര്, ഭൂഷ്ഠാഃ.. ഭം ശിച്ചവരായിട്ട്', പുനഃ ഭൂമൌ ഭവന്തിംപിന്നെയ്യം ൫ 

മിയില് ഭവിക്കുന്നു. 

ശ്രേഷ്ഠനായ ആ മുനി രാവണനോടു' പറഞ്ഞു. േദ്ദവന്മാരില് 

നിന്നു മരണം ലഭിക്കുന്നവര് സര്വ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനമായ 

ഉത്തമസ്വര്ഗലോകത്തെ പ്രാപിച്ച് അവിടെ സുഖമനുഭവിക്കുന്നു. 

അവിടെയിരിപ്പാന്൯ മതിയായ പുണ്യം, സ്വരഗസുഖാനഭവം നിമി 

ത്തം ക്ഷയിക്കുമ്പോം അവര് അവിടെനിന്നു മടങ്ങി ഭൂലോകത്തില് 

പിഠക്കുന്നു. 

37. പൂര്വാര്ജിതൈഃ പൂണ്വപാപൈ$ മ്രിയന്തേചോല് ഭവന്തിച 

വിഷ്ണുനായേഹതാസ്നേതു പാപ് നുവന്തിഹരേര്ഗതിം 

പൂ൪വാര് ജിത പുണ്വപാപൈഃപൂര്വത്തില് സമ്പാദിച്ച പുണ്യ 

പാപങ്ങം ഹേതുവായിട്ടു, മ്മീയന്തേച ഉല്ഭവന്തിചം മരിക്കയും 

ഉത്ഭവിക്കയും ലെയ്യുന്നു, യേ വിഷ്ണുനാ ഹതാഭടയാതൊരുത്തര്൪ വിഷ്ണു 

വിനാല് ഹനിക്കപ്പെടുന്നുവോ, തേഅവര്, ഹരേഃ ഗതിംച ഹരിയുടെ 

ഗതിയെ, പ്രാപ നുവന്തിപ്രാപിക്കുന്നു. 
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൭ 

ജന്മാന്തരങ്ങളില് സമ്പാദിച്ച പുണ്യപാപങ്ങളെ യനുസരിച്ചു 

ജനിക്കയും മരിക്കയും ചെയ്യും. വിഷ്ണുവിനാല് സംഹരിക്കപ്പെടുന്നവര് 

മരണാനന്തരം വിഷ്ണുഗതിയെ__മുക്തിയെ.. പ്രാപിക്കും. 

98. ശ്രത്വാ മുനിമുഖാല് സര്വം രാവണോ ഹൃഷ്ടമാനസഭഃ 
? ട്] 

യോത്തസ്യേഹം ഹരി ണാസാഭ മിതിചിന്താപരോഭവത്.. 

മുനിമുഖാല് മുനിയുടെ മുഖ ത്തില് നിന്ന്, സര്വംശ്രത്വാസര്വത്തെ 

യും ശ്രവിച്ചിട്ട്, ഹൃഷ്ണമാനസഭഃ രാവണ സന്തോഷിച്ച മാനസത്തോ 

ടക്രടിയ രാവണന്, അഹം-ഞാന്, ഹരിണാസാദ്ധംഹരിയോടുക്രടെ, 
രി യോത്യ്യേയുഭധം ചെയ്യുന്നേന്, ഇതി.ചിന്താപരഭ അഭവത് എന്ന 

ക ( 0, വിചാരത്തില് മനസ്സ വെച്ചവനായ് ഭവിച്ച. 
മുനി പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ട രാവണനെറ മനസ്സില് സന്തോഷമു 

ണ്ടായി. ഞാന് വിഷ്ണുവിനോട്ട് യൃഭ്ധം ചെയ്യുന്നേൻ എന്ന വിചാര 
ത്തോടു ക്രടിയവനായിരുന്നു. 

90. മനഃ സ്ഥിതം പരിധഞാത്വാ രാവണസ്വയ മഹാമുനി 
ഉവാചവത്സതേഭീഷ്ടം ഭവിഷ്യതി ന സംശയ 

രാവണസ്യം-രാവണനെഠ, മനഃ സ്ഥിതം -മനസ്സിലുക്ളതിനെ, പരി 
ജഞാത്വാടനന്നായറിഞ്രിട്ടു്, മഹാമുനിഭ ഉവാചം മഹാനായ മുനി 

9 റ്റ പറഞ്ഞു, വത്സ അല്ലയോ ബാല! തേ അഭീഷ്ടം. നിന്െറ ആഗ്ര 
ഹം, ഭവിഷ്യതി ഭവിക്കും, ന സംശയഭകസംശയമില്ല. 

ര്യ നി 

രാവണനെറ വി ചാരമിന്നതാണെന്ന് നന്നായറിഞ്ഞ മഹാനായ മുനി 
പറഞ്ഞു. “ഹേ വത്സ നിന്െറ ആഗ്രഹം സാധിക്കും. സംശയമില്ല.” 

40. കഞ്ചില്കാലം പ്രതീക്ഷസ്വ സുഖിഭവദശാനന! 
ഏവമുക്തവാമഹാബാഹോ! മുനിഃപുനരുവാചതം. 

കഞ്ചില്കാലംചകുറെകാലം, പ്രതീക്ഷസ്വം കാത്തിരുന്നാലും, ദശാന 
ന! ഹേ രാവണ! സുഖീഭവടസുഖമുമ്മ വനായി ഭവിച്ചാലും, മഹാ 
ബാഹേഠട അല്ലെയോ മഹത്തുക്കകായ കൈകളോടു ക്രടിയോവേ! ഏ 
വം കുതപാടഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു, മുനിഭപുനഭടമുനി പിന്നെയും, തം ഉവാ ലം അവനോടു പറഞ്ഞു. 

“കുറച്ചുകാലം കാത്തിരിക്കുക. ഹേ രാവണ നിണക്ഷ സുഖമുണ്ടാ 
കട്ട. "” എന്നു പറഞ്ഞശേഷം ഹേ രാധ! പിന്നെയും മുനി രാവണ 
നോടു പഠഞ്ഞു. “സുഖമുണ്ടാകട്ടെ?? എന്നു പറഞ്ഞതില് മരണാനന്ത 
രം ആനന്മമുണ്ടാകംട്ടെ എന്നാണ് മു്ിയുകട ആ ട്രാ 4, 
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41. തസ്യസ്വരൂപം വഷ്ഷ്യാമിഹൃരൂപ്പസ്യാപിമായിനഃ 
സ്ഥാവരേഷുച സർവേഷു നദ്ദേഷുച നദീഷുച 

42. ഓങ്കാരത്തവവ സത്യം ച സാവിത്രീ പൃഥിചീചസഃ 
സമസ്ല ജഗദാധാരഃ ശേഷരൂപധരോഹിസഃ 

അരൂപസ്യ തപപിടരൂപമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും, മായിനഃ തസ്യടമാ, 
യാവിയായ അവന്െറ, സ്വരൂപം വക്ഷ്യാമി സ്വരൂപതെത ഞാന് വ; ചിക്കാം, സർവേഷു സ്ഥാവരേഷുടസര്വങ്ങളായ സ്ഥാവരങ്ങളിലും,, 
നദേഷുച നദീഷു ചടനദങ്ങളില്യം നദികളിലും, സഃ ഏവം അവന്ത, 
മന്ന ഓങ്രാരഃ ചട ഓങ്കാരവും, സത്യം ചട സത്യവും, സാവിത്രീചംസാ 
വിത്രിയയം, പൃഥിവീ ചട പൃഥിവിയും, അവന്, സമസ്തജഗദാധാരഭട 
സകല ലോകങ്ങളുടെ ആധാരമായിരിക്കുന്ന, ശേഷരൂപധരഃം ആദി ര്യ 

ര്യ ശേഷരൂപന, സഃ ഹിം അവന്തന്നെ. 
രൂപമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും, മായയെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ബഹുരൂ 

പനായിരിക്ഷന്ന അവന്െറ സ്വരൂപത്തെ നിന്നോട്ട്' ഞാന് പറയാം. 
സകല സ്ഥാവരങ്ങളിലും, നദങ്ങളിലും, നദികളിലും അവനിരിക്കുന്നു. 
ഓ്കാരവും, മൂന്നുകാലത്തിലും നശിക്കാതിരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും, സാവിത്രി 
യും, ഭൂമിയും, സകല ലോകത്തിന്പാധാരഭൂതനായിരിക്കുന്ന ആദിശേ 
ഷനും അവന്തന്നെ. കിഴക്കോട്ട്” ഒഴുക്കമുളലത നദി, പടിഞ്ഞാട്ടൊ 
ുക്കമുള്ളത്' നദം. 

49. സര്വേദേവാഃ സമുദ്രാശ്ചകാലഃ സൂയ്യശ്ചചന്ദ്രമാഃ 
സൂയ്യ്യോദയോ ദിവാരാത്രിഃ യമശ്തചൈവ തഥാസില 
അഗ്ഥിരിന്ദ്രസ്തഥാമുതൃഃ പ൪ജസ്ലോ വസവസ്തഥാ 
ബുഷ്മാരുദ്രാദയ ശ്ചൈവ യേചചാന്നയ ദേവദാനുവാട 

ക് 

ഴ് [| 35. വില്ലോതതിജ്വലത്യേഷ പാതിചാത്തീതി വിശ്വകൃത് 
ക്രിഡാം കരോത്വവ്യയാത്മാ സോയം വിഷ്ണുഃ സനാതനഃ 

സരവേ ദേവാഃ സര്വന്മാരായ ദേവന്മാരും, സമുദ്രാഃചം.സമുദ്രങ്ങളും, 
കാലഭ സൂയ്യ ചന്ദ്രമാ ചം കാലനും സൂയ്യനുംം ലദ്രമഡസ്സും, സൂയ്യോദയഭ 
ദിവാ രാത്രി*ചടസൂയ്യനന്െറ ഉദയവും പകലും രാത്രിയും, യമഭച തഥാ 
അനിലഭചടയമനും അപ്രകാരം വായുവും; അഗ്ഗിഃ ഇന്ദ്രഃ ത്ഥാമൃത്യൂഃ- 
അഗിയും ഇന്ദ്രവം മൂത്യയവും, പര്ജമ്പയഃടപര്ജുമ്പവും, വസവദംവസു 
കക്കും, ബൃശ്മാ രദ്രാദയ “ചു. ബ്രഹ്മാവും യദ്രാഭികളും, അന്യേ ദേവദാ 
നവാ യെ ചട അന്യ്മാധായ ദേവഡ്ലാരും ഭാനവന്മാരുമായവര യ 

ത്ൊരുത്ത്തരോ, ഏഷഃവിദ്യോതതികഇ വന് വില്ലോതിക്കുന്നു, ജവലതിക 
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ജല്വിക്കുന്നു, പാതി പാലിക്കുന്നു, അത്തിട അഭദിക്കുന്നു, ഇതി വിശ്വ 

കത് _ ഇപ്രകാരം വിശ്വത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നവനും, അവ്യയാത്മാട വികാ 

രമില്ലാത്ത സ്വരൂപത്തോടുക്രടിയവനും, സനാതനഭംശാശ്വതനുമായ, 

അയം വിഷ്ണു ഈ വിഷ്ണും ശീഡാം കരോതി കരീഡയെ ചെയ്യുന്നു. 

സകല ദേവന്മാരും, സമുദ്രങ്ങളും, കാലവും, സൂയയനും, ചന്ദ്രനം, 

സുയ്യോദയവും, പകലയം, രാത്രിയും, യമനും, വായുവും, അഗ്നിയും, ഇ 

നും, മുത്യവും, പര്ജമ്പനും(വഷദേവതു, അഷ്ണവസുക്കളം, ബ്രഹ്മാ 

വും, രദ്രാദികളും, അന്യന്മാരറയ ദേവദാനവന്മാരും അവന്തന്നെ. വി 

ശ്വത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഇവന് വിശേഷമറയിപ്രകാശിക്കുന്നു. വലിക്കു 

ന്നു രക്ഷിക്കുന്നു. സംഹരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ബഹുരൂപനായും, നിര്വി 

കാരനായ്ും, ശാശ്വതനായ മിരിക്കുന്ന ആ വിഷ്ണു ലീലചെയ്യുന്നു. 

46. തേന സർവമിദം വ്യാപ്തം തൈലോകൃം സചരാചരം 

നീലോല്പലദലശ്യാമോ വിദ്യദവര്ണാംബരാവ്ൃതഭ 
417. ശ്ുദ്ധജാംബുനദപ്രഖ്യാം ശ്രിയം വാമാങ്കസംസ്ഥിതാം 

സദാനപായിനീം ദേവീം പശ്യന്നാലിംഗൃതിഷ്ഠതി 

തേന- അവനാല്, സചരാചരംട ചരങ്ങളോടും അചരങ്ങളോടുടംക്രടി 
യ, ഇദംസര്൪വം ത്രൈലോക്ഷുംഈ സര്വമായ ത്രിലോകം, വ്യാപ്തം 
വ്യാപിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു, നീലോത് പലദലശ്യാമഃ_നീലത്താമരദളം 
പോലെ ശ്യാമലവര്ണമുള്ളവനും, വിദു ദവര്ണാം ബരാവ്ൃതഃടമിന്നലി 
നെറ വര്ണമുളമൂഒ വസ്തരത്താല് ആവരണംചെയ്യപ്പെട്ടവനും, സദാഅ 
നപപായിനീം. എപ്പോഴും വിട്ടുപിരിയാത്തവളും, വാമാങ്കസംസ്ഥിതാം-. 
വാമാങ്കത്തിലിരിക്കുന്നവളം, ശുദ്ധജാംബുനദപ്പഖ്വാംട ശുദ്ധമായ സ്വ 
ദ്്ത്തിന്െറ കാന്തിയോടുക്രടിയവളമായ, ശ്രിയം ശ്രീദേവിയെ, പ 

ടു 

ശ്യന് ആലിംഗ്യട നോക്കി ആലിംഗനംലെയ്യിട്ട്', തിഷ്ഠടതിട സ്ഥിതി 
യ്യുന്നു. 

ഇക്കാണപ്പെടന്ന ചരാചരങ്ങള ടങ്ങിയ സര്വമായ ത്രിലോകവും 
അവനാല് വ്യാപിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഈ സ്വരൂപം ധ്യാനിപ്പാന് സാ 
ധിക്കുകയില്ലെകില് മറെററരു വിധത്തിലിരിക്കുന്ന പത്തേ 
യാമെന്നഭിപ്രായത്തോടുക്രടെ പിടന്നയം പറയുന്നു. നീലക്തിര്മരദമം 
പോലെ ശ്യാമള നിറത്തോട്ടം മിന്നല്പോലെ വിളങ്ങുന്ന വസത്തെ ൽ ത നി ടി വിട്ടപിരിയാതെ ഇട 

ശത പരണകാന്തിയോടു ക്രടിയ ശ്രീദേപിയഷെ കടാക്ഷിച്ചും ആലിംഗനം ചെയ്യൂംകൊണ്ടു് വസിക്കുന്നു. 
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പാശ്ചാതൃവാല്ലീകീയത്തില് ഇവിടെ കാണിച്ച രീതിയില് ൨ 
ല്ലാം പറഞ്ഞശേഷം ഒടുവില്. 

അഥവാ ബഹുനാനേന കിമുക്തേന ദശാനന! 

തേനസര്വമിദംവ്യാപ്ലം ത്രൈലോക്യം സ ചരാചരം. 

ഹേ രാവണ! ഇങ്ങിനെ അധികം പറഞ്ഞിട്ടെന്തു ഫലം. ചരം 

ചരങ്ങള ടങ്ങിയ ഈ മൂന്നു ലോകവും അവനാല് വ്യാപിക്കപ്പെട്ടതാ 

കുന്നു? എന്നുതന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്രീദേവിയെപ്പററിപ്പറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നതില് അല്ലം ചമല് കാരം അധികം കാണുന്നുണ്ട് . 

“തേസ്നിത്യം ശരീരസ്ഥാ മേഘസ്യേവ ശതഹ്രദാ 

സംഗ്രാമരൂപിണീ ലക്ഷ്മീദ്ദേഹമാവൃത്ൃതിഷ്ഠതി.?? 

അവന്െറ ശരീരത്തില് എപ്പോഴും, മേഘത്തില് മിന്നലെന്ന 

പോലെ യുദ്ധസ്വരൂപിണിയായ ലക്ഷ്മി മുഴുവന് ശരീരത്തെയും വ്യാ 

പിച്ചു വസിക്കുന്നു. അവനില് വീരശ്രീ വിള യാടടന്നുവെന്നു സാരം. 

48. ദ്രഷ്ട്ടംനശക്യതേ കൈശ്ചില് ദേവദാനവപന്നഗൈഃ 

യസ്പ്രസാദംകുരുതേ സചൈനം ദ്രഷ്ടടമഹതി 

ദേവദാനവപന്നഗൈഃ കൈശ്ചില്ം ദേവന്മാര്, ദാനവന്മാര, പന്നഗ 

ങ്ങ, എന്നിവരാല്, ദ്രഷ്ട്ടം നശക്യതേംദശിപ്പാ൯ സാധിക്കയില്ല, 

യസ്യപ്രസാദം കുരുതേംയാതൊരു വന്െറ പേരില് പ്രസാദിക്കുന്നു 

വോ, ൩5 അവന്, ഏഴണം ഇവനെ, ദ്ൂരഷ് ടും അഹതിടദശിപ്പാന് അ 

രഹിക്കുന്നു. ) 

ദേവന്മാര്, അസുരന്മാർ പന്നഗങ്ങറം മുതലായ യാതൊരുത്തക്കും 

അവനെ കാണ്മാന് സാധിക്കുകയില്ല. ആരുടെ നേരെ അവന് പ്രസാ 

ടിക്കുന്നുവോ, അവന്നുമാതരം വിഷ്ണുവിനെ കാണ്മാന് കഴിയും. *യമേ 

വൈഷവ്ൃണുതേ തേനലഭ്യട? *യാതൊരുവനെ ഇവ൯ വരിക്കുന്നു വോ 

അവന്നുമാത്രം ലഭിക്കും? എന്നത്മമായ ശ്രുതിയെ ഇവിടെ സൂചിപ്പി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. 

490. നചയജ്ഞതപോഭിര്വാ നദാനാധ്യയയനാദിഭി 

ശക്യതേ ഭഗവാ൯ന്ദ്രഷ് ടു മുപായൈരിതരൈരപ. 

യങ്ഞതപോഭിഃ വാടയഞം, തപസ്സ് എന്നിവകൊണ്ടോ, ദാനാ 

ധ്യയനാദിഭിഭകദാനം അധ്യയനം മുതലായവകൊണ്്ടോ, ഇതര്രൈ ഉ 

പയൈഃ അപിംഇതരങ്ങളായ ഉപായങ്ങംം കൊണ്ടോ, ഭഗവാനു ദ്ര 

് നി 
ക 

ഷിടും നശക്ൃതെട ഭഗവാന് കാണപ്പെടുവാ൯ കുഴിയുന്നവനല്ല. 
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യാഗം തപസ്സ്, ദാനം, വേദാധ്യയനം, മുതലായവ കൊണ്ടോ, 

മറേഠതെങ്കിലും ഉ പായങ്ങംകൊണ്ടോ ഭഗവാനെക്കാണ്മാന് കഴിക 

യില്ല. 

50. തല്ഭക്തൈസല് ഗതപ്പാണൈ സ്തൃച്ചിത്തൈര്ധൂതകല്യഷൈഃ 
വി] ചം 

വിഷയ വേദാന്താ; ടി ഭി ശക്യതേഭഗവാന്വിഷ്ണണ വേദാന്താമലദുഷ് 

തരിഭക്ൈതഃ_അവനെറ ഭക്തന്മാരും, തല്ഗതപ്പാണൈഃം അവനില് 

പ്രപേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാണനോടുക്രൂടിയ വരും, തച്ചിത്തൈദംഅവ 

നില്ത്തന്നെ ചിത്തത്തോടുക്രടിയവരും, ധൂതകല്ൃഷൈഃ-പാപം 

നശിച്ചവതം, വേദാന്താമലദ്ൂഷ്ടിഭിഃവേദാന്താത്ഥവിചാരത്താല് ബു 

ദ്ധിവൃത്തി തെളിഞ്ഞവരുമായവരാല്, ഭഗവാന് വിഷ്ണ്ുഃടഭഗവാനായ 

പിഷ്ണു,ദഷ് ടും ശക്യതേ കാണപ്പെടടവാ൯ കഴിയും. 

എന്നാല് പിന്നെ കാണ്മാന് കഴിയന്നവരാരാകുന്നുവെന്നതിനെ 
പറയുന്നു: 

അവനില് പരമപ്പേമത്തോടുക്രടെ ഇസ്രിയവൃത്തികളെയും മന 

സ്റ്റിനെയും അവനില്ത്തന്നെ സമപ്പിക്കുക നിമിത്തം പാപം നിശ്ശേ 

ഷം നശിക്കുകയാല് വേദാന്തവാക്ചാത്ഥവിചാരത്തിന്നു യോഗ്വത സി 

ദ്ധിച്ച നിമ്മലാന്തഭ കരണമുള്ള വക്ക ഭഗവാനായ ത്രീവിഷ്ണുപിനെ കാ 

ങ്മാന് കഴിയും. വിഷേണങ്ങംകൊണ്ടു ഭക്തി, കമ്മ ധ്യാന, ഞാന, 

യോഗങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പാശ്ചാത്ൃരാമായ ണത്തിലെ പദ്യം: __ 

തതല്്ഭക്കെ സ്പല്ഗതപ്രാണൈ സചിത്ര ല് റു റു ുച്ചിത്തൈ സ്തൂല്പരായണൈ$ 
ലി റ ല ശകൃതേഭഗവാ൯ദ്രഷ് ടും ഇഞാനനിദ്ൃശ്ധ കില ബിഷൈട്? 

പദങ്ങംക്കും അത്ഥത്തിന്നും വൃത്യാസമില്ല. 

91. യഥാവാദ്രഷ് ടുമിച്ഛ്രാതേ ശൃണുത്വം പരമേശ്വരം 
ത്രേതാമുഖേസദേവേശോ ഭവിതായൃപവിഗ്രഹടഃ. 

യഥാവാചപക്ഷേ, തേദ്രഷ്ട്ടം ഇച്ഛാടനിണക്ക് ദശിപ്പാന് ഇച്ഛുയു 
ണ്ടെങ്കില്, ത്വം തൃണുടനീ കേട്ടാലും, സഃ ദേവേശഃ_ആ ദേവേശന്, 
ത്രേതാമുഖേടത്രേതായുഗാദിയില്, നൂപവിഗ്രഹഃ ഭവിതാചരാജശരീര 
നായ് ഭവിക്കും. 

ഈയുപായങ്ങളൊന്നും ക്രടാതെതന്നെ കാണണമെന്നു നീയാ 
ഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില് പറയാം കേംക്കുക. ത്രേതായൃഗത്തിനെം ആദ 
യില് ആ ഭഗവാന് ഒരു രാജാവായിട്ടവതരിക്കും. 



] 500 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

222. ഹിതാത്ഥം ദേവമത്ത്യാനാ മിക്ഷവാക്രണാംകുലേഹരിഃ 
രാമോദാശരഥിര്ഭൂത്വാ മഹാസത്വ പരാക്രമഃ. 

29. പിതുന്നിയോഗാല്സഭാാത്രാ ഭായ്യയാദണ്ഡകേവനേ 
വിചരിഷ്യതിധര്മാത്മാ മു ഗന്മാത്രാസ്വമായയാ. 

ദേവമര്ത്യഠനാം ഹതാത്ഥം ദേവന്മാരുടെയും മത്ത്യന്മാരുടെയം ഫിത 

ത്തിന്നായ്യൊണട് , ഇക്ഷപാക്രണാംകുലേട ഇ ക്ഷപാകുക്കളുടെ കുലത്തില്, 
ഹരിം ശ്രീമഹാവിഷ്ണും 'മഹാസത്വപരാക്രമഃം മഹത്തായ സത്വത്തോ 
ഭപേരാക്രമന്തോടംക്രടിയ, ദാശരഥിഃ രാമഃ ഭൂത്വാംദശരഥപൃതനായ! 
രാമനായി ഭവിച്ചിട്ട്, പിതുഃ നിയോഗാല്പിതാവിന്െറ നിയോഗ 
ത്താല്, ദ്രാത്രാജഗന്മാത്രാസ്വമായയാ ഭായ്യയാം ദ്രാതാവിനോടും ലോ 
കമാതാവും സ്വമായയുമായിരിക്കുന്ന ഭായ്യയയോടുംക്രടെ, ധമ്മാത്മാ 
സഃകധമ്മസ്വരൂുപനായ അവന്, ദണ്ഡകേവനേകദണ്ഡകവനത്തില്, 
വിചരിഷ്യതിടവിചരിക്കും. 

ശ്രീമഹാവിഷ്ണു, ദേവന്മാരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഹിതത്തിന്നാ 
യിട്ട്, ഇക്ഷധാകുവംശത്തില് ദശരഥപൃത്രനായി രാമനെന്ന നാമ 

ധേയത്തോടുക്രടെ അവതരിക്കും. മഹത്തായ സത്വശ്ൂദ്ധിയും പ 

രാക്രമവുമുമുഒ ധമ്മസ്വരൂപനായ ആ ദേവന് സഹോദരനോടും, ലോ 

കജനനിയും, തനെഠറ മായാശക്തിജയുമായ ഭായ്യയോടുംശ്രടെ ദണ്ഡക 

വനത്തില് സഞ്ചരിക്കും. 

24. ഏവംതേസര്വമാഖ്യാതം മയാരാവണവീസ്മരാല് 

ഭജസ്വ ഭക്തിഭാവേന തദാരാമം ത്രിയായയതം. 

രാവണ!1ട അല്ലയോ രാവണ, തേംനിന്നോട്ട്, ഏവം ഇപ്രകാരം, 

മയാട എന്നാല്, സര്വം വിസ്പരാല് ആഖ്യാതം. എല്ലാം വിസ്തരിച്ച 

പറയപ്പെട്ട, തദാ- അപ്പോം, ശ്രിയായുതംരാമംശ്രീദേവിയോട്ട് 

ചേന്നിരിക്കുന്ന രാമനെ, ഭക്തിഭാവേനംഭക്തിഭാവത്തോടുക്രടെ, ഭജ 

സ്വടഭജിച്ചാലും. 

അല്ലെയോ രാവണ! നിന്െറ ചോദ്പയത്തിന്നനുസരിച്ച മവപടി 

വിസ്തരിച്ച ഞാന് നിന്നോടിപ്രകാരം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ആ അവതാ 

രസമയത്തില് ശ്രീദേവിയോട്ട് ചേന്നിരിക്കുന്ന രാമനെ ഭക്തിഭാവ 

ത്തോടുടക്രടെ ഭജിച്ചുകൊറംക, 

54, ഏവംശ്ൃത്വാസുരാധ്യക്ഷോ ധ്യാത്വാകിഞ്ചിദപിചായ്ക്യ.ച 

തവയാസഹവിരോധേച് സമ്മുമുദേരാവണോമഹാന്, 
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അസുരാധ്യക്ഷ€ മഹാന് രാവണ അസുരാധിപനും മഹാനുമായ രാവ 
ി ് പ്ല 

ണന്, ഏവംശ്രത്വാ_ ഇപ്രകാരം ശ്രവിച്ചിട്ട് , ധ്ൃയത്വാംധ്യാനിച്ചിട്ട് 
ഴ് [॥ ഴ് ത്ി റു കിഞ്ചിത് വി ലായ്യചട അല്പം വിലാരിക്കയും ചെയ്യിട്ട് , ത്വയാസഹം 

അങ്ങയോടുക്രുടെ, വിരോധേപ് സുഃടവിരോധത്തെ ഇച്ഛരികന്നവനാ 
[ടട] ടു 

യിട്ടു , മുമുദേടമോദിച്ച. 

അസുരാധിപനും, മഹാമായ രാവണന് ജപ്രകാരം മുനി പറ 

ഞ്തെതുകേട്ടശേഷം ഡ്യാനിച്ചല്ലം ആലോചിച്ചശേഷം അങ്ങയോട്ട് 

വിരോധഭാവത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായിട്ട് സന്തോഷിച്ചു. 

26. യുദ്ധാത്ഥീ സര്വഃതാലോകാന് പയ്യടന് സമവസ്ഥിതഃ 
ഏതദത്ഥം മഹാരാജ! രാവണോതീവ ബുദ്ധിമാന് 
ഹൃതവാന് ജാന ഒിം ദേവീം ത്വയാത്മവധകാംക്ഷയാ 

[ടി] [] | യുദ്ധാത്ഥി യുദ്ധത്തെ അത്വഥിക്കുന്നവനായിട്ടു് , ലോകാന് സര്വതട 
പയ്യട൯ന്- ലോകങ്ങളില് സര്പഭാഗത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നവനായിട്ട്:, സ 
മവസ്ഥിതഃ- വസിച്ചു, മഹാരാജ! അല്ലയോ മഹാരാജാവേ! ഏതദ 

ു' ൭] [| ി ത്ഥംഇതിന്നുവേണ്ടിട്ടു  ത്വയാട അങ്ങയാല്, ആത്മ വധകാംക്ഷയാ_ 
രി ആത്മവധത്തിലുളള കാം ക്ഷയാല്, അതീവ ബുദ്ധിമാന് രാവണഭംഏ 

റവും ബുദ്ധിമാനായ രാവ നന്, ജാനകീം ദേപീം_ജ നകിദേവിയെ, 
ഹൃതവാ൯ടഅപഹരിച്ചു. 

യുദ്ധമാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു് ലോകങ്ങളില് സര്വഭാഗത്തൃം സഞ്ച 
രിച്ചുകൊടടിരുന്നു. അങ്ങയില് നിന്നു” മരണം സിദ്ധിപ്പാനാഗ്രഹി ച്ച" 
ന ളം; അതു സാധപ്പാന൯വേണ്ടി, അതിബുദ്ധിമാനായ രാവണന് ലാനകിദ്ദേ 

വിയെ അപഹരിച്ചു. 

217. ഇമാം കഥാംയ$ ശൃണുയാല് പഠേദ്വാ 
സംത്രാവയേദ്ധവാ ത്രവണാത്ഥ്നേ സദാ 
ആരയയഫ്യമാരോഗ്യമനുന്തസൌയഖ്യം 

പ്രാപ്പോതി കാമം ധനമക്ഷയം ച 
ഴ മ ] ടാര് ) മി [ ( ലം 
ഇമാം കഥാംടഈ കഥയെ, യ ശൃണയാത ടയാതൊരുവന് കേക്കു 

ശ്രവണാത്ഥിനേടകേംപാനാ 
൮൨൮ ഗ്രഹിക്കുന്നവന്ന്, സദാ ശ്രാ൨ഡേ യ, ത ൭ മു യാവയേത.വാടഎല്ലായ്യോഴം ത്രവിപി.കകക, 

ള്ളു 

൮ കയോ, പഠേത്” വാടപഠിക്കുകയോ, 

യോ ചെയയമോ, സഃടഅചന്൯. ൪൩.൮ പ പന ആയുഷ്യംടആ യുസ്സിനേയും, ആരോ ഗ്യംംആരോഗ ത്തേ ത്തി തു 0 ൫൮ രോഗ്വം ിതയും, അനതസെയപ്യംടഅനന്തസെൌഖ്യം ത്തയൃം 

തായ ധനത്തേയും, ് ത്തേയും, പ്രാപ്പോതിം പ്രാപിക്കും. 

അശ്ധഡം ധനം ക്ഷയ മില്ലാത്ത 
കാമ ദ്ൃഗ്ര കാമം ആഗ്രഹ 
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ഈ കഥയെ ഏതൊരുവന് കേഴംക്കുകയോ, ഉച്ചരിക്കുകയോ, 
കേപപ്പാനാഗ്രഹമുളഭവനെ എപ്പോഴും കേംപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുമോ, 

് അവന് ദീര്ഘമായ ആയുസ്സിനേയും, ആരോഗ്യത്തേയും, അവസാന 
മില്ലാത്തതായ സുഖത്തേയും, അക്ഷയമായ ധനത്തേയും, എന്നുവേ 
ണ്ട, ആഗ്രഹിക്കുന്ന സകലത്തെയും പ്രാപിക്കും. 

ഇതി ശ്രീമദഭധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാഥേ 
ഉത്തരകാണ്ഡേ തൃതീയഃസര്ഗഃ 

തുഭം ഭവതു. 

ദാന മകോഭഗവ്വതേ 

ശ്രിരാമചന്ദായ 
ഞ്ഞു റും തമ 

ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

നാലാം സര്ഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച. 

1. ഏകദാ ബ്രഹ്മണോലോകാ ദായാന്തം നാരദം മുനിം 

പയ്യയട൯ രാവണാ ലോകാന് ദൂഷ്ട്വാനത്വാബ്രവീദ്വചഭ 

ഏകദാടഒരുനാഠം, ബൃഹ്മണഭ ലോകാത് -ബ്രഹ്മാവിന്െറ ലോക 

ത്തില്നിന്ന്, ആയാന്തംം- ആഗമിക്കുന്ന, നാരദം മുനിം നാരദമുനി 

യെ, ലോകാന് പയ്യുടന് രാവണഃട-ലോകങ്ങളെ ചുററിസഞ്ചരിക്കുന്ന 

രാവണന്, ദൂഷ്ണവാ നത്വാടദശിച്ചു നമസ്തരിച്ചിട്ട് , വചഭ അബ്ബപീത് ക 
വചസ്സിനെ പറഞ്ഞു. 

ശ്രീമഹാദേവനരു€ംചെയ്യൂ. 

ഒരുദിവസം ബ്ൃഹ്മലോകത്തില്നിന്ന്' ഭൂലോകത്തിലേക്കു വരു 

ന്ന നാരദമനിയെം ലോകങ്ങം ചുററിസഞ്ചരിക്കുന്ന രാവണന് കണ്ടു് 

നമസ്തരിച്ചശേഷം ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. 

8. ഭഗവന്! ബ്രുഹിമേയോദ്ധം കുത്ത സന്തിമഹാബലാഃ 

യോദ്ധുമിച്ഛ്രാമിബലിഭിസ്ലവം ജാനാസി ജഗല്ത്രയം 

ഭഗവന്!ട അല്ലയോ ഭഗവാനെ!, യോഭഥ,ം ൭ യുഭ്ധംചെയ്ത്കാന്, മഹാബ 

ലാഃടമഹത്തായ ബലമുള്ള വര്, മത്രസന്തിം എവിടെയുണ്ടു,. മേ 
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ച ര് ര 

ബ്രൂഹി-എന്നോട' പറഞ്ഞൊല്യം, ബലിഭിഃ_ ബലമുള്ള വരോട്, യോ 
രി] 

ദ്ധ, ംടയുഭ്ധംചെയ്ക്കാന്, ഇച്ഛാമി ഞോനിച്ചുക്കുന്നു, ത്വം അങ്ങുന്ന്, ജ 

ഗല്തൂയം൭മൂന്നുലോകത്തെ, ജാനാസിട അറിയുന്നു. 

അല്ലയോ ഭഗവാനായുക്കകോവേ! യുദ്ധംചെയ്യാന് മതിയായ ബ 
൪ ] ലമുമഭ വര് ഏതുലോകത്തിലാണുള്ള തര്. എന്നോട്ട് പറയേണം. ബ 

റ ലവാന്മാരോട്ട്” യുദ്ധംചെയ്യേണമെന്ന് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങുന്നു 

മൂന്നുലോകത്തിലുള്ള വരേയും അറിയുന്നുണ്ടെല്ലൊ. 

3. മുനിര്ധ്യാത്വാഹസചിരം ശ്വേതദ്വീപനിവാസിനഃ 
മഹാബലാ മഹാകായാ സ്ൃതൂയാഹ। മഹാമതേ! 

മുനിഃ സുചിരം ധ്യാത്വാ ആഹടമുനി അധികനേരം ധ്യാനിച്ചിട്ട് പ 
റഞ്ഞു, ശ്വേതദ്വീപനിവാസിനഃ_ശ്വേതദ്വീപത്തില് നിവസിക്കുന്ന 
വര്, മഹാബലാഭടമഹത്തായ ബലമുള്ളവരും, മഹാകായാംടമഹ 
ത്തായ ശരീരമുകൂള വരുമാകുന്നു, മഹാമതേ/[ടമഹതിയായ ബ്ുദ്ധിയു 
ക്കോവേ!, തത്രയാഹിംഅവിടെ യാനംചെയ്യാലും. 

നാരദമുനി കുറേനേരം ആലോചിച്ചശേഷം പറഞ്ഞു. “ശ്വേത 
ദ്വീപില് വസിക്കുന്നവര് മഹാബലവാന്മാരും, വമ്പിച്ച ശരീരമുള്ള 
വരുമാകുന്നു. ഹേ മഹാബ്ുദദ്ധിശാലി൯! അവിടെ പോയികൊഠംക. 

ശ്വേതദ്വീപം എന്ന സ്ഥലം പാല്ക്കടലിന്നു സമീപത്തുളള 
ഒരു ദ്വീപമാണെന്ന് പാശ്ചാത്യവാല്വീകിയത്തില് വൃക്തമായിട്ടു കാ 
ണുന്നു?. 

ട് ചിന്തയിത്വാമുഹുത്തേന നാരദഃ പ്രത്യുവാചതം 
അസ്തിരാജന് മഹാദ്വീപം ക്ഷിരോദസ്വ സമീപതഃ 
തതൂതേചന്ദ്രസങ്കാശാ മാനവാഃ സുമഹാബലാടഃ 
മഹാകായാ മഹാവീയ്യം മേഘസ്തനിതനിസ്വനാഭ 
മ്ഹാമാത്രാ ധൈയ്യ്വന്തോ മഹാപരിഘബാഹവദഃ 
ശ്വേതദ്വീപേ മയാദുഷ്ണാ മാനവാ രാക്ഷസാധിപാ* 

അല്ലനേരമാലോചിച്ചുശേഷം നാരദന് രാവണനോട്ട്” മ൨പടി 
പറഞ്ഞു. ഹേ രാജാവേ! ക്ഷിരസമുദ്രസമീചത്തില് ഒരു മഹാദ്വീപമു 

ണ്ടു. അവിടെയുള്ല മനുഷ്യന്മാര ചന്ദ്രനെപ്പോലെ വെളൂത്തനിറവും, 
മഹാബലവും, മഹാശരീരവും, മഹാവീയ്യുവും, മേഘംപോെ ഗംഭി 
രശബ്ദവും, അതിമാത്രം ഓന്നത്യവും മഹത്തായ പരിഘംപോചെ 
കൈകളും, മഹാധൈധയ്യുവും ഉ വരാശുന്നു. ൭ ഹേ രാക്ഷസാധിപ! അ വിടെ ഇയമാതിരിയുമൂള മനുഷ്ട്യന്മാമര ഞാന് മാണ്ടടിരക്യന്നു. 
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4. വിഷ്ണുപൂജാരതായേവൈ വിഷ്ണുനാനിഹതാശ്ചയേ 
തഫ്ുവതതൂരസംജാതാ അജേയാശ്ചസുരാസുരൈഃ 

യേവൈകയാതൊരുത്ത൪, വിഷ്ണുപൂജാരതാഃ- വിഷ്ണുപൂജയില് താല്പ 
യയമുള്ള വരോ, യേടയാതൊരുത്തര്, വിഷ്ണുനാ നിഹതാഭടവിഷ്ണുവിനാല് 
നിഹനിക്കപ്പെട്ടവരോ, തേ ഏവം അവര്തന്നെ, തത്ര സംജാതാഃംത്അ 
വിടെ ജനിക്കുന്നവര്, സുരാസുരൈഭടസുരന്മാരാലും അസുരന്മാരാലും, 
അജേയാഃ ചം.ജയിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാത്തവരുമാകുന്നു. 

വിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കുന്നതില് ആക്ക താല്ലയ്യമുണ്ടോ, വിഷ്ണുവി 
നാല് വധിക്കപ്പെടുന്നവര് ആരോ, അവര് മാത്രമേ അവിടെ ജനിക്ക 

യുള്ള. ദേവന്മാക്കം അസുരന്മാക്മം അവരെ ജയിപ്പാന് കഴികയില്ല. 

ഈ വര്ണനംകൊണ്ട്” ശ്വേതദിപമെന്ന പഠയപ്പെടുന്നതു് സ്വ 

ര്ഗലോകമാണെന്നും സുചിപ്പിച്ച. ഇതിനെ അനുസരിച്ചുള്ള ശ്രീവാ 

ലികിവചനം:-_ 

ദയേഹതാലോകനാഥന ശാര്ങ് ഗമാനമൃസംയുഗേ 

ചക്രായുധേനദേവേന തേഷാംവാസസ്ത്ിപിഷ്പേ.”” 

ശാര്ങ് ഗമെന്നു പേരായ വില്ലിനെ കുഴിയെക്കുലച്ച് ലോകനാ 

ഥനും ചക്രായുധനുമായ ദേവന് ആരെ ഹനിക്കുന്നുവോ അവരുടെ 

വാസം ത്രിവിഷപത്തില് (സ്വര്ഗത്തില്) ആകുന്നു. ശ്വേതദ്വീപമെ 
ന്ന സ്ഥാനം ത്രിവിഷ്ണപമാണെന്ന് സിഭ്ധിക്കുന്നു. 

2. ശ്രുത്വാതദ്രാവണോ വേഗായമന്ദ്രിഭിഃ പുഷ്കേണതാന് 

യോഭ്ധകാമഭ സമാഗത്യ ശ്വേതദ്വപസമീപതഃ. 

0. തല്പ്രഭാഹതതേജസ്മം പുഷ്കംനാചലത്തത? 

തൃക്ത്വാവിമാനംപ്രയയൌ മന്ത്രിണശ്ചദശാനനഃ. 

തത് ശ്രുത്വാ അതിനെ ത്രവിച്ചിട്ടു് , താന് യോഭധകാമഭ രാവണ. 
] | 

അവരോട്ട് യുദ്ധത്തിന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന രാവണന്, മന്ത്രിഭിഃ പുഷ്ഠകേണട 
മന്ത്രികമോടും പുഷ്യകത്തോടുംക്രടെ, വേഗാത് വേഗത്തില്, ശ്വേത 

ദ്വീപസമീപതഃംശ്വേതദ്വീപസമീപത്തില്, സമാഗത്യടസമാഗമി 
ത്യ 

ച്ചിട്ടു , തല്പ്രഭാഹതതേജസ്തം പുഷ്യുകംട അതിന്െറ പ്രഭയാല് ഹനി 
ടി [ ് 0 മത ി൭ട ക്കപ്പെട്ട തേജസ്സ്റോടക്രടിയ പൃഷ്ടുകം, തത ന അചലത അവിടെ 

നിന്നു ചലിച്ചില്ല. വിമാനം മന്ത്രിണഭച ത്ൃക്ത്വാടവിമാനമത്തെയും മ 

ത്ര മാമരയും ത്ൃജിച്ചിട്ട് , ഭശാനനഭ ടശാനനന് പ്രയയൌകപ്രയാണം 

൭൧൮൮. 
കൂ 
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അതുകേട്ട ഉടനെ അവരോടുട' യുദ്ധം ചെയ്ക്ാനാഗ്രഹിച്ച രാവ 

ണന് മന്ത്രികമാടു കൂടെ പുഷ്യകവിമാനത്തില് ശ്വേതദ്വീപസമീപ 

തത്തെത്തി. ആ ദറിപത്തിലെ കാന്തിവിശേഷം പുഷ്യകതേജസ്റ്റിനെ 
1) 

' ശിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു' ആ സ്ഥലത്തില് നിന്നങ്ങോട്ട്' വിമാനം സഞ്ചര 

ച്ചില്ല. അപ്പോം രാവണന് മന്ത്രിമാരേയും പുഷ്കത്തേയും അവിടെ 
൨ പി | 

പി 

[ര 

യുപേക്ഷിച്ചശേഷം കാല്നടയായിട്ടു' സഞ്ചരിച്ച. 

7. പ്രവിശന്നേവതല്ദ്വീപം ധൃതോഹസ്നേനയോഷിതാ 

പൃഷ്ഠശ്ചത്വം കുതഭ കോസി പ്രേഷിതഭ കേനവാവഭ. 

8, ഇത്യക്തോലീലയാ സ്ത്രീഭിരഹസന്തീഭ॥ഃ പുനഃ പുനഃ 

ക്യ്്യാഭ്ധസ്താ ദ്വിനിര്മ്മുക്തസ്താസാംസ്തീണാംദശാനനഃ 

ആശ്ചയ്യമതുലംലബ്ലദവാ ചിന്തയാമാസദുമ്മതിഭ. 

ടം] പീപതെ വിശന് ഏവ പ്രപേശിച്ചവനായിട്ട തത ദ്വി്പംംആ ദ്വപത്തെ, വ്വ റ്റു വ്ര ൧ ലം. 

തന്നെ, യോഷിതാടസ്ത്രീയിനാല്, ഹസ്ന ധൃതഃ-ഹസ്തംകൊണ്ടു' ധരി 
[] ലി രു 

ക്കപ്പെട്ടവനായി, പൃഷ്ടഃ ച - പൃഛിക്കപ്പെടകയും ചെയ്യു, ത്വം കുതഃ 

നി എവിടെനിന്നു വരുന്നു, കഴ അസി നി ആരാകുന്നു, കേനവാപ്രേ 

ഷിതം. ആരാല് പ്രേഷിക്കപ്പെട്ട, വദ-പറയുകം, ഇതിലീലയാ ഉക്തം 

എന്ന് വിനോദത്തോടുക്രടെ പറയപ്പെട്ടവനായിട്ടു , പുനഃ പുനഃ ഹ 

സന്തിഭിഃ സ്ത്രീഭഃ- പിന്നെയും പിന്നെയും ഹസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാല്, താ 
ള ൭ സാംസ്ത്ീണാം-ആ സ്ത്രീകളുടെ, ഹസ്താല് -ഹസ്തൃത്തില് നിന്നു , കൃ്ല്യാല് 

ചപ്വയാസപ്പെട്ട് , വിനിര് നുക്തഭ മുമ്മതി* ദശാനനഃം.വിമോചിക്ക 

പ്പെട്ട ദുര്ബ്ൂദ്ധിയായ രാവണന്, അതുലം ആശ്ചയുംലബ്ദവാ-അസാ 

ധാരണമായ ആശ്ചയ്യത്തെ ലഭിച്ചിട്ട് , ചിന്തയാമാസ ചിന്തിച്ച. 
ന്ത് ന് 

ആ, ദ്വീപത്തില് കാലെടുത്ത് വെച്ച ഉടനെ രാവണനെ ഒരു 
സ്റ്രി അവളുടെ ഒരു കൈകൊണ്ടു” പിടിച്ചവിടെ നിത്തിച്ചോദിച്ച. 
നീയേതുദിക്കില് നിന്നു വരുന്നു? നീയാരാണ് * നിന്നെ ആരയച്ചു്?? 

ടു 
എന്നിങ്ങിനെ സ്ത്രീക€ം വിനോദമായി ചോദിച്ചു പരിഹസിച്ചകൊണ്ടു 
നിന്നു. മുര്ബൂഭ്ധിയായ രാവണന്ന് വളരെ ക്ലേശപ്പെട്ട് അവരുടെ പി ന 
ടിത്തത്തില് നിന്നു മോചനം കിട്ടി. താത്യാശ്ചയയത്തോടുക്രടെ വിചാ 
രിച്ചു. 

; ൭ ൭ ഈ ഭാഗം പാശ്ചാത്യവാല്ലികീയത്തില്:__ 

“തയാസഹവിനിര്ധൂതഭ സഹസൈവനിശാ ചരഃ 
പപാതസോംഭസോമധ്യേ സാഗരസൃഭയാതുരഃ. 
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പര്വതസ്വയേവശിഖരം യഥാവള്കവിദാരിതം 
പ്രാപതല്സാഗരജലേതഥാ സൌവിനിപാതിതഃ. 
ഏവംസരാവണോ രാമശ്വേതദ ിപന്ിവാസിഭിഃ 
യുവതീഭിര്വിഗൃഫ്യാതുഭാമിതശ്ചതതസ്ൃതഃ. 
നാരദോപിമഹാതേജാ രാവണം പ്രാപ്യധഷിതം 
വിസ്മയ ംസു ചിരംഗത്വാ പ്രജഹാസനനദ്ദ ച.?? 

&ആ സ്ത്രീ രാവണനെ ചുഴററിയെറിഞ്ഞു. ആ രാക്ഷസന് വു 
ത്താല് ഖണ്ഡിക്കപ്പെട്ട പര്വതശിഖരമെന്നപോലെ, സമുദ്രജല മദ്ധ്യ 
ത്തില് ചെന്നുവീണു ഭയപ്പെട്ട വിറച്ചു. ഹേ രാമ! ആ രാവണന് ശ്വേ 
തദ്വിപത്തില് വസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാല് ഇങ്ങിനെ വട്ടംതിരിക്കപ്പെട്ട. 
മഹാതേജസ്വിയായ നാരദമുനി തോറ൨ ലജ്ജിച്ചിരിക്കുന്ന രാവണസ 

്് ഴി ളള 
യം മീപത്തു വന്നു് പൊട്ടി.്ിരിച്ച്' ചാടിക്കളിക്കയം ലെയ്യു.” 

9. വിഷ്ത്ുനാനിഹതോയാമി വൈകണ്ണമിതിനിശ്ചിതഃ 
മയിവിഷ്ണ്ുയ്യഥാകുപ്യേല് തഥാകായ്യും കരോമ്യഹം 
ഇതിനിശ്ചിത്യവൈദേഹീം ജഹാരവിപിനേസുരഃ, 

, വൈ 
, റ കുണ്ണംയാമിടവൈകണ്ണത്തെ യാനം ചെയ്യുന്നേന്, ഇതി നിശ്ചിതഃ-എ 

വിജ്ണുനാടവിഷ്ണുവിനാല്, നിഹതഭംനിഹനിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് 

ന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു്', മഷി എന്നില്, വിഷ്ണു യഥാകു 
്വവേത് -എങ്ങിനെയായാല് കോപിക്കുമോ, തഥാകായ്യം അഹംക 
രോമി-ആവിധം കായ്യയം ഞാന് ചെയ്യന്നേന്, ഇതിനിത്തിത്യ- എന്നു” 
നിശ്ചയിച്ചിട്ട് , അസുരഃം-അസുരന്, വനേവൈദേഹീം ജഹാരകവന 
ത്തില് വൈദേഹിയെ ഹരിച്ച. 

വിഷ്ണുവിനാല് സംഹരിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടും ഞാന് വൈകണ്ണലോ 
കത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നവനുച്ചു. ഏതുവിധം ഞാന് പ്രവൃത്തി 
ച്ചാല് വിഷ്ണുവെന്നില് കോപിക്കുമോ ആ വിധം പ്രവൃത്തിക്കേണമെ 

ന്ന് നിശ്ചയിച്ച ആ അസുരന് കാട്ടില്വെച്ച്' സീതയെ അപപഹ 
രിച്ച. 

10. ജാനന്നേവപരാത്മാനം സജഹാരാവനീസുതാം 

മാതൃവല്പാലയാമാസ ത്വത്തഃ കാംക്ഷന് വധംസ്വകം. 

പരാത്മാനം ജാനന് ഏവ പരമാത്മാവാണെന്നറിഞ്ഞവനായിട്ടുത 
ന്നെ, സഃട അവന്, അവനീസുതാംഭൂപുത്രിയെ, ജഹാരം ഹരിച്ചു, ത്വ 
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ത്തഃഅക്ായില്നാന്ന് , സ്വകം വധം കാം ക്ഷന്ംസ്വമായ വധത്തെ 

കാകക്ഷിക്കുന്നവനായിട്ടു', മാതൃവല് പാലയാമാസംമാതാവിനെയെന്ന 

പ്പോലെ പാലിച്ചു. 

അങ്ങുന്ന് പരമാത്മാവാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടുതന്നെ ഭൂമിപുത്രിയാ 

യ സീതയെ അവന് അപഹരിച്ചു. അങ്ങയില് നിന്നവന്നു യം? 

ട് യെപോ; ര സിദ്ധിപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്നവനായിട്ടു സീതയെ അമ്മയെപോലെ പ 

പാലിച്ച. 

1], രാമത്വംപരമേശ്വരോസി സകലം ജാനാസിപവിജ്ഞാനദ്ദക് 
ലം റ ഭൂതംഭവ്യയമിദം രികാലകലനാ സാക്ഷിവികല്ലോജ് ത്ധിതഃ 

[! യ 

ഭക്താനാമനുവത്തനായ സകലാം കുര്വന്ക്രിയാസംഹതിം 

ആശ്ൃണ്വന് മനുജാകൃതിമ്മുനിവചോഭാസിശലോകാര്ചിതഃ. 

രാമ!ട അല്ലെയോ രാമ! ത്വം പരമേശ്വര അസിം നിന്തിരുവടി പരമേ 

ശ്വരനാകുന്നു. വിജ്ഞാനദ്ദക് ടവിണ്ഞാനമാകുന്ന ദുഷിയോടുട ക്രടിയ 

വന്, സകലംജാനാസിസകലത്തെയുമറിയുന്നു. ഭൂതം കഴിഞ്ഞത്, 

ഭവ്യം-വരാ൯ പോകുന്നത്, ഇദം-ഇത് എന്ന, ത്രികാല കലനാസാ 

ക്ഷിമൂന്നു കാലഃ്ഞാനത്തിനെറ സാക്ഷിയും, വികല്ലോജ് ത്ധിതടടഭേദ 

മില്ലാത്തവനുമായവന്, ഭക്താനാം ഭക്തന്മാരുടെ, അനുവത്തനായക 

അനുവത്തനത്തിന്നുവേണ്ടി, സകലാംക്രിയാസംഹതിംകവ്വന്, സകല 
യായ ക്രിയാസംഹതിയെ ചെയ്യുന്നവനും, മുനിവചഭ ആശൃണ്വന്ക 

മുനിമാരുടെ വചസ്സിനെ ആദരപൂവ്വം ത്രവിക്കുന്നവനും, ലോകാച്ചിത$ 
മനുഷ്യാകൃതിഭടലോകത്താല് അച്ചിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യസ്വരൂപനുമാ 
യിട്ടു, ഈശ[ട അല്ലയോ ഈശ്വര! ഭാസി നിന്തിരുവടി ഭാസിക്കുന്നു. 

ഇപ്രകാരം കഥ പറഞ്ഞശേഷം ആശ്രമത്തിലേക്കു പോവാന് 
ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഗസ്ത്രമുനി ഭഗവാനെ സ്തൂതിക്കുന്നു:__ഹേ രാമ! വി 
നത്തിരുവടിയുടെ സ്വരൂപംതന്നെ ഇഞാനമായതുകൊണ്ട് സകലവും നി 
ന്തിരുവടി അറിയുന്നു. കഴിഞ്ഞുപോയതും, വരുവാന് പോകുന്നതും, ഇ 
പ്പയോഠം നടക്കുന്നതുമായ മൂന്നു കാലത്തിലെ സംഗതികളുടെയും ജ്ഞാ 
നത്തിന്െറ സാക്ഷിയായ അങ്ങുന്ന്” സകല സംശയങ്ങളും തീന്നിരിക്കു 
ന്നവനാകുന്നു. ഭക്തന്മാർ അങ്ങയുടെ ചരിതങ്ങളുടെ ശ്രവണകീത്തനാ ് ന ദിക€ംകൊണ്ടു പാപരഹിതന്മാരായിട്ട്' പരമപദവിയെ പ്രാപിക്കട്ടെ 
യെന്നുള്ള കരുണയാല് മനുഷ്യ്യാകൃതിയെ ധരിച്ചു സകല വ്യാപാരങ്ങ 
ളെയും നടത്തുന്നു. വാസ്തവത്തില് അങ്ങുന്നു മനുഷ്യനല്ല, ഹേ ഇരശ്വ 
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ര! ലോക ങ്ങളാല് സാദരം പൂജിക്കപ്പെടുന്ന നിന്തിരുവടി സദാചാര 
ത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാന്വേണ്ടി മുനിമാരുടെ വാക്കിെ സാദരം കേറം 
ക്കുന്നവനായിട്ട്' ശോഭിക്കുന്നു. 

ഭക്താനാമനുവത്തനായ?? എന്നു തൂടങ്ങി ഉത്തരപദങ്ങം കം 
വേറെ ഒരു വിധത്തില്ക്രടി വ്യാഖ്യാനിക്കാം. 

ഭക്തന്മാര് ഏതുവിധം പ്രവൃത്തിക്കേണമെന്ന്” കാട്ടിക്കൊടടപാന് 
വേണ്ടി മനുഷ്യാകൃതി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടി മരി സ 
കല കമ്മങ്ങളെയും ആചരിക്കുന്നു. അങ്ങയെ ആദരമാക്കി ലോക 
ത്തില് ജീവിക്കുന്നവര് സവ്വുകമ്മ നിമ്മുക്തന്മാരായിട്ട് പരമപദവി 
യെ പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നുൂള കരുണകൊണ്ടു മാത്രമാണ്: മനുഷ്യയാകൃതി 

(രി യെ നിന്തിരുവടി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. “്യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ടസ്തത്ത ദേ 
വേതരോജനഃ സയല്പ്രമാണംകുരുതെ ലോകസ്പുദനുവത്തതെ?? എ 
ന്ന് ഭവല്ഗീതയില് പ്രതിപാദിച്ചതിനെത്തന്നെ മറെറാരുവിധത്തില് 

ഇവിടെ സുൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

|. സ്ൃത്വൈവംരാഘവംതേന പൂജിതഃകുംഭസംഭവഃ 
സ്വാത്രമംമുനിഭിഭസാദ്ധം പ്രയയൌഹൃഷ്ണമാനസഃ 

ഏവം രാഘവംസ്തൃത്വാട ഇപ്രകാരം രാഘവനെ സ്തൃതിച്ചിട്ട്', തേനപൂ 

ജിതട_അവനാല് പുജിക്കപ്പെട്ട, ഹൃഷ്ടമാനസഃ കുംഭസംഭവഃ_സന്തോ 

ഷിച്ച മനസ്സോടു കൂടിയ അഗസ്ത്രര്, മുനിഭിടസാദ്വംടമുനിമാരോടുക്ര 
ടെ, സ്വാശ്രമം പ്രയയൌ തന്െറ ആശ്രമത്തെ പ്രയാണംചെയ്യൂ. 

ഈ വിധത്തില് ശ്രീരാമ ചന്ദ്രനെ സ്തൂതിച്ചശേഷം, ഭഗവാനാല് 
പുജിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടെ സന്തുഷ്ണമനസ്തരനായ അഗസ്ത്യമുനി, മറര മുനി 
മാരോടുടക്രടെ ആശ്രമത്തിലേക്കു പോകയുംചെയ്യ. 

19. രാമസ്തരസീതയാസാദ്ധാം ദ്രാതൃഭിഭസഹമന്ത്രിഭി 

സംസാരീപരമാനാഥോ രമമാണോവസല്ഗ്ൃഹേ. 

രമാനാഥ രാമടതുംലക്ഷ്കരീവല്ലഭനായ രാമനാകട്ടെ, സീതയാസഭ്രം. 

സീതയോടുകൂടെയും, ദാതൃഭിഃ മന്ത്രിഭിഭസഹം- ഭരാതാക്കളോടും മന്ത്രിമാ 

രോടുംക്രടെ, സംസാരീഇവടസംസാരിയെന്നപോലെ, രമമാണഭടരമി 

ക്കുന്നവനായിട്ടു, ഗഹേഅവസത് ഗൃഹത്തില് വസിച്ചു. 

ശ്രീവല്ലഭനായ ശ്രീരാമ ചന്ദ്രനാകട്ടെ, സീതയോടും, സഹോദര 

ന്മാരോടും, മന്ത്രിമാരോടുംക്രടെ, സാധാരണ ലൌകികരീതിയെ അനു 

സരിക്കുന്ന ഒരുവനന്െറ നിലയില് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടു രാജധാനി 
യില് വസിച്ചു. 
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14. അനാസക്കോപിവിഷയാന് ബുഭൂജേപ്രിയയാസഹ 

ഹന്തുമല്പ്ര്മുഖൈഃ സദ് ഭിരര്വാനരൈഃ പരിവേഷ്ടിതഃ. 

ഹനൂമല്പ്രമുഖൈഃംഹനുമാ൯ മുതലായ, സദ ദ് ഭിഭവാനരൈഃട സത്തു 

ളൌൊയ വാനരന്മാരാല്, പരിവേഷ്ടിതഃടചുററപ്പെ പ്പെട്ടവനായിട്ട്, അനാ 

സക്ത$ഃ അപിം ആസകുതിലര്ില സ്ക 

്രിയയോടുക്രടെ, വിഷയാന്ബുഭമേട വിഷയങ്ങളെ ഭജിച്ചു. 

നിത്യാനന്ദസ്വരൂപനായതുൂകൊണ്ട് ലൌകികസുഖാനുഭവത്തില് 

ആസക്തനല്ലെന്നിരിക്കിലും, ശ്രീരാമചര്രമന്, ഹനുമാന് മുതലായ ഭ 

കതവാനരന്മാരാല് ചുഴപ്പെട്ടവനും, പ്രിയാസഹിതനുമായിട്ടു' രാജഭോ 

ഗങ്ങമെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 

15. പുഷ്കംചാഗമദ്രാമ മേകദാപൂവ്യവല്പ്രളം 

പ്രഹേദേവ! കുബേരേണ പ്രപേഷിതസ്പ്വാമഹംഗതടഭ. 

ഏകദാ ഒരുനാംം, പ്രഭംരാമംടപ്രഭവായ രാമനെ, പുഖ്്ുകംട൨)പ്ുക 

വിമാനം, പൂഠ്യവല് മുമ്പത്തെപ്പോലെ, ആഗമല് ചം ആഗമിക്കയും 

ചെയ്യു. ദേവ!ട അല്ലെയോ ദേവ! കുബേരേണ_കുബേരനാല്, പ്രേഷി 

തടഅഹംപ്രേഷിക്കപ്പെട്ട ഞാന്, ത്വാംഗതഭ ഇത്പ്രാഹ- അങ്ങയെ 

പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞു. 

ഒരുദിവസം പ്രഭവായ ശ്രീരാമന്െറ സന്നിധിയില് പുഷ്യകവിമാ 

നം, മുമ്പത്തെപ്പോലെ വന്നു പറഞ്ഞു. “ഹേ ദേവ! കുബേരകല്ലനപ്പ 

കാരം ഞാന്. അങ്ങയുടെ അരികത്തിതാ വന്നിരിക്കുന്നു.” 

10. ജിതംത്വംരാവണേനാദൌ പഞശ്ചാദ്രാമേണനിര്ജിതം 

അതസ്ത്വംരാഘവംനീത്വം വഹയാവദ്വസേല്ഭളവി 

യദാഗച്ചേ,ദഘുശ്രേഷ്നോ വൈകണ്ഠംയാഹിമാംതദാ. 

ആദൌത്വം രാവണേനജിതം - ആദിയില് നീ രാവണനാല് ജയിക്ക 
പ്പെട്ടു. പശ്ചാത് രാമേണനിര്ജിതം പിന്നെ രാമനാല് ഏററവും ജ 
യിക്കപ്പെട്ടു. അതഭത്വംകഅതുകൊണ്ടു് നീ, രാഘവം നിത്വംവഹവരാ 
ഘവനെ നിത്യവും വഹിച്ചുകൊഠംക. യാവത് ഭവിവസേത് കരഭൂമി 
യില് വസിക്കുന്ന കാലംവരെ, രഘുഃ ത്രസ്ലഃടരാമന്, യദാവൈകുണ്ണം 
ഗച്ചേത് -എപ്പോം വൈകണ്ണത്തെ ഗമിക്കുമോ, തമ്ംര്ംപി..ം 
പ്പോ എനെ പ്രാപ ിച്ചുകൊഠംക. 

ആല്ധം രാവണന് നന്നെ സ്വാധീനുത്തിലാക്കി. അനന്തരം രാം 
വനെ സംഹരിച്ച് രാമന് നിറെ ത്തി. ..': തണ ഹര ച്ച രാമന നന്നെ കൈവശപ്പെടുത്തി. അതുകൊ 
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ണ്ടു രാമന് ഏതുകാലംവരെ ഭൂമിയില് വസിക്കുമോ അത്രത്തോളം കാ 
ലം നിത്യവും നി രാമനെ വഹിച്ചുകൊംക. രാമന് എപ്പോഠം പൈ 
കുണ്ണലോകത്തെക്കു പോകുമോ അപ്പോം എന്റെം സമീപത്തുവന്നു 
കൊറംക്” എന്നാണ് കുബേരന് എന്നോട്ട് കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നതു്. 

പുഷ്കവാക്യം ശ്രീവാല്വീകീയത്തില്:__ 
“സെരമൃരാമനിരീക്ഷസ്വ സെൌമ്യേനവദനേനമാം 
കുബേരഭവനാല്പ്രാപ്ലം വിഭ്ധിമാംപുഷ്ടുകം വിഭോ 
തവശാസനമാജ്ഞായ ഗതോസ്തിധനദംപ്രതി. 
ഉ പസ്ഥിതംനരമശ്രേഷ്ഠ! സ ചമാംപ്രത്വഭാഷത 
നിര്ജിതസ്തവംനരേന്ദ്രേണ രാഘവേണമഹാത്മനാ_ 
നിഹത്ൃയുധിദുദ്ധഷം രാവണം രാക്ഷസാധിപം 
മമാപിപരമാപ്രീതിഹ തേതസ്തിന്ദുരാത്മനി. 
രാവണേസഗണേരെവദ്രേസപുത്രേസഹബാന്ധപലേ 
സത്വപംരാമേണലങ്കായാം നിര്ജിതഃപരമാത്മനാ 
വഹസെരമൃതമേവത്വ മഹമാജ്ഞാപയാമിതേ.?? 

ഹേ സെരമ്യനായ രാമ! പ്രസന്നമായ മുഖംകൊണ്ടെന്നെ നോ 
ക്കിയാലും. കുബേരഭവനത്തില്നിന്നിലിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പുഷ്യകവി 
മാനമാണ് ഞാനെന്നറിത്തൊലും. അങ്ങയുടെ കല്പനപ്രകാരം ഞാന് 
കുബേരനെറ അരികത്തു ചെന്നു, സമീപസ്ഥനായ എന്നോടാദേവന് 
പറഞ്ഞു: -- “യുദ്ധത്തില് ദുഭ്ധഷനായ രാവണനെ ജയിച്ച മഹാത്മാ 
വായ രാമന് നീന്നെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തി. ഘോരനായ രാവണനെ 
അവന്െറ സംഘബലത്തോട്ുടം പുത്രന്മാരോടും ബന്ധുക്കളോട്ടംക്രടെ 
രാമന് സംഹരിച്ചുതില് എവിക്കും പരമപ്രീതിയുണ്ടായിട്ടണ്ട് . പരമാ 
മോവായ രാമന് നിന്നെ ലങ്കയില്വെച്ച് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊ 
ണ്ടു' ഹേ സെരമ്ൃയ ആ രാമനെത്തന്നെ നീ വഹിച്ചുകൊഴംക. അതി 
ന്നായി ഞാന് നിന്നോടു കല്ലിക്കുന്നു..? 

1/. തക്ക ൨ത്വാ രാഘവഃ പ്രാഹ പുഷ്യകം സൂയ്യസന്നിഭം 
ത 

യദാസ്മരാമിഭദ്രംതേ തദാഗച്ലു മമാന്തികം. 

തിഷ്ാന്തര്ധായസര്വത്ര ഗച്ഛേദാനീം മമാമ്ഞയാ 
പു” ലി & ലം തത് ശ്രുത്വാ അതിനെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, സുയ്യസന്നിഭം പുഷ്കംംസൂയ്യതു 

ല്യമായ പുഷ്കത്തോട , രാഘവ പ്രാഹംരാഘവന് പറഞ്ഞു, തേ 
ഭദ്രം[ടനിണക്ഷ മംഗള ം_യദാസ്തരാമിടഎപ്പോഠം മൊന് സ്തൂരിക്ഷമോ, 
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തദാ മമഅന്തികംഗച്ലു അപ്പോം ഫ്ു൭ ന്െറ അന്തികത്തെ പ്രാപിച്ചാ 

ലും സര്വത്ര ലി എല്ലാ ദിക്കുകളിലും മറഞ്ഞുനില്ലയകം 

ഇദാനീം ഇപ്പോരം, മമ ആജ്ഞയാഗച്ഛു,-എന്റെറ കല്പനപ്രകാരം ഗ 

മിച്ചാലും. 

അതുകേട്ട രാഘവന് സുൂയ്യനെപ്പോലെ പ്രകാശമുള്ള പുപ്പുക 

ത്തോട്” പറഞ്ഞു. “നിണക്കു മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ, താന് വിചാരിക്കു 

ന്ന സമയം എനെറ സമീപത്തു വന്നുകൊ€ംക. എല്ലാ ദിക്കിലും നീ 

മറത്തിരിക്കുക. ഇപ്പ്യോളെന്െറ കല്ലനപ്പകാരം പോയികൊഠംക.?” 

19. ഇത്യുക്ത്വാ രാമചന്ദ്രോപി പൌരകായ്യാണിസര്വശഃ 

ഭ്രാതൃഭിമ്മന്ത്രിഭിഭ സാഭ്ധാം യഥാസ്പായം ചകാരസഭഃ. 

ഇതിഉ കുതവാട ഇങ്ങിനെ പറ്തിട്ടു സഃ രാമചന്ദ്ര അപികത്യ രാമ 

ചന്നം, ഭ്രാതൃഭിഃ മന്ത്രിദിഃ സാഭ്വംട ഭ്രാതാക്കളോടും മന്ത്രിമാരോടും 

ക്രടെ, സ൪വശഃ പൌരകായ്യയാണിടഎല്ലാ പൌരകായ്യയങ്ങളെയും, യ 

ഥാന്യ്യായം ചകാരടസ്യായപ്രകാരം ചെയ്തൂ. 

പുഷ്കത്തോടിപ്രകാരം പറഞ്ഞ ആ രാമചന്ദ്ര൯ സഹോദര 

ന്മാരോട്ടം മന്ത്രിമാരോടുംക്രടെ പൌരകായ്യങ്ങളെയെല്ലാം സ്യായച്ര 

കാരം നടത്തി. 

പുഷ്യകത്തോട്ട് രാമചന്ദ്രന് പറഞ്ഞ വാക്യം വാല്ലികിയ 

ത്തില്: 

“യദ്യേവംസ്വാഗതംതേസ്തു വിമാനവര! പുഷ്യക 

ആ.നുക്രല്യാഭധനേശസയ വൃത്തദോഷോനനോഭവേല്.? 

അങ്ങിനെയാണെങ്കില് നിണക്ക് സ്വാഗതം. അല്ലെയോ വിമാ 

നങ്ങളില്വെച്ചു് ശ്രേഷ്ഠമായ പുഷ്കകമേ! കുബേരന്െറ ആനുക്രല്യയം 

നിമിത്തം എന്െറ രാജ്യകായ്യയനിര്വഹണത്തില് ദോഷം വന്നു ക്രടെ 

ല്ലൊ. അതുകൊണ്ടിപ്പോം നീ പോയികൊഠംക?? എന്നു പറഞ്ഞശേ 

ഷം യാത്ര അയക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു' ശ്രീവാല്യവീകി:__ 

“ലാജൈശ്ചൈവ തഥാപുഷ്കൈധൂപൈശ്ചൈവ സുഗന്ധഭിഃ 

പൂജയിത്വാമഹാബാഹു രാ-ലവഃ പുഷ്കം തദാ 
ഗമൃതാമിതിചാവോച ദാഗച്ചേേഃ സംസ്കതോമയാ 

സിഭ്ധാനാംചഗതിം ൭ ന് വ് 

മലര്, പുഷ്ങ്ങാം, സുഗന്ധികളായ ധൂപങ്ങാംം, എന്നിവമകാണ്ടു 

പുഷ്ണുകത്തെ പൂജിച്ചശുഷ്മം മഹാ ബ്ബാഫൂവായ രാമ൯ പോയികൊയ 
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ക) ക ഡ്ലുന്നും ഞാ൯ വിചാരിക്കുന്ന സമയം വരികയെന്നും, സിദ്ധന്മാ 
ക റ ട്] രുടെ സഞ്ചാരത്തിന്ന് തടസ്ഥം നേരിടാത്തവിധം സഞ്ചരിക്കുകയെ 

ന്നും പറഞ്ഞു. 

മനുഷ്യലോകത്തിലുള്ളവര് തന്നെ ദേവനാണെന്നറിയാതിരിം ചപ്പാന് 
വേണ്ടിട്ടാണിപ്രകാരം പറഞ്ഞു" വിമാനത്തെ നാണ് 
മഹാന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. 

19. രാഘവേശാസതിഭവം ലോകനാഥേ രമാപത്തൌ 

വസുധാസസ്യസമ്പന്നാ ഫലവന്തശ്ച ഭൂരുഹാഃ. 

ലോകനാഥേടലോകങ്ങളുടെ നാഥനും, രമാപതൌ-ശ്രീദേവിയുടെ 

ഭ ത്താവുമായ, രാഘവേടരാഘവന്, ഭവംശാസതിട ഭൂമിയെ പരിപാ 

ലിക്കുമ്പോഠം, വസുധാം ഭൂമി, സസ്യസമ്പന്നാടസസ്യസമൃദ്ധയും, ഭൂരു 
ഹാടടവ്ൃക്ഷങ്ങം, ഫലവന്തഭ ചംഫലവത്തുക്ക ളൂമായിരുന്നു. 

ഐശ്വയ്യദേചതയായ ശ്രീദേവിയുടെ ഭത്താവും സവ്വലോക 

പാലകനുമായ ശ്രീരാമ ചന്ദ്രന് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിച്ചകൊണ്ടിരിക്കു 
മ്പോംം, ഭൂമിയില് സസ്പസമൃദ്ധിയും, വൃശ്ഷങ്ങളില് ഫലാഭിവ്ൃദ്ധിയുമു 
ണ്ടായിരുന്നു. 

20. ജനാഃ ധമ്മപരാഃ സര്വേ പതിഭക്തിപരാഃ സ്ര്രിയഃ 

നാപശ്ചല് പുതൃമരണം കശ്ചിദ്രാജനിരാഘവേ. 

സര്വേജനാടഎല്ലാ ജനങ്ങളും, ഡമ്മപരാഃധര്മത്തില് തല്പര 

ന്മാരും, സ്ത്രിയഃ സ്തീകഠം, പതിഭക്തിപരാഃംഭത്തയ, ഭക്തിയില് താല്പ 

മിത; രാഘവേ എന്ന രാജാവായിരിക്കു 

മ്പോംം, കശ്ചിത് - ഒരുവനും, പുത്രമരണംടപുത്രമരണത്തെ, ന അപ 

ശ്ൃത് കണ്ടില്ല. 

ജനങ്ങളെ ല്ലാം അവരവരുടെ ധമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളില് ശ്രദ്ധയുകൂടു 

വരും സ്ത്രികഥം ഭത്ത ശുശ്രൂഷകളില് തല്പരകളുമായിരുന്നു. രാമന് 

മാനിനി കാല മതില് ആക്കം പുതൃമരണം കാണേണ്ടി വ 

ന്നില്ല. അന്നുുഭവക്ക അകാലമരണം നേരിട്ടിരുന്നില്ലെന്നു സാരം. 

8]. സമാരുഹ്യൃവിമാനാഗ്ര്യം രാഘവ സീതയാസഹ 

വാനരൈര്ദഭ്രാതൃഭ।ഃ സാഭ്ധാം സഞ്ച ചാരാവനീംപ്രഭളഃ. 

അമാനുഷാണികമ്മാണ്ി ചകാരബഹുശോഭവ!. 

പള രാഘലവടടപ്രഭവായ രാഘവന്, സീിതയാസഹംസിതയോടും, 

വാനരൈഃ. ദ്രാതൃഭിഭ സാദ്ധംകവാനരന്മാരോടും ദ്രാതാക്കക്നോടും ശരൂടെ, 

വിമാനാധഗ്ര്യം സമാരുഹ്യകശ്രേഷയമായ വീമാനത്തെ * ആരോഹന്നം 
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റു പം ന്ന -ഖറണി 

ചെയ്യിടട് അവനിം സഞ്ച ചാരടഭൂമ!യെ സഞ്ചരിച്ച, അമാനുഷാണാ 

കമ്മാണിം അമാനുഷങ്ങളായ കമ്മങ്ങളെ, ഭവി ഭൂമിയില്, ബഹുശഃ 

പ കാരഅദുനുകാളുപല്പഡ്റു; 

മഹാരാജാവായ രാമന് ഒരുനാഠം സീിതയോടും വാനരന്മാരോടും 

സഹോദരന്മാരോട്ടംക്രടെ ത്രേഷ്ഠമായ വിമാനത്തെ സ്തൂരിച്ചുവരുത്തി 

അതിലിരുന്നു ധമ്മവ്യവസ്ഥയെ കണ്ടറിവാന് ഭൂമിയില് സഞ്ചരിച്ചു. 

ഇങ്ങിനെ മനുഷ്യക്ക സാധിക്കാത്തതായ പല കമ്മങ്ങളളെയും ഭൂമി 

യില് നടത്തി. 

82. ബ്ബാഹ്മണസ്യസുതംദ്ൃഷ്വാ ബാലംമൃുതമകാലതട 

ശോചന്തംബ്രാഹ്മണം ചാപി ഇഞാത്വാരാമോമഹാമതിഃ 

93. തപസ്യന്തംവനേശുൂദ്രം ഹത്വാ ബാഹ്മണബാലകം 

ജീവയാമാസശൂ ദ്രസ്യ ദദൌ സ്വരഗമനുത്തമം. 

അകാലതഃ മൃതം അകാലത്തില് മരിച്ച, ബാഹ്മണസ്യസുതംടബ്ബാശ്മ 

ണനെറ സുതനെയും, ശോചന്തം ബ്രാഹ്മണം ചട ദുഃ ഖിക്കന്നെ ബ്രാഹ്മ 

ണനെയും, ദുദൂ്ാ-ദരിച്ചിട്ട് , മഹാമതിഃ രാമഃ-മഹാ ബുദ്ധിമാനായ 

രാമന്, ബഞാത്വാ- അറിഞ്ഞിട്ട് , വനേതപസ്യന്തം ശൂദ്രം-വനത്തില് 
ലി [രി 

തപസ്സുചെയ്യുന്ന ശൂദ്രനെ, ഹത്വാടഹനിച്ചിട്ട് , ബാഹ്മണബാലകം 

ബ്രാഹ്മണബാലകനെ, ഭീവയാമാസംജീ പിപ്പിച്ച, ശുദസ്യ-തൂ ദന്ന്, 

അനുത്തമം സ്വരഗംടഅതൃത്ത മമായ സ്വരഗത്തെ, ദദൌടദാനം 

ചെയ്യ. 
തു ി 

അങ്ങിനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ൦ം നടത്തിയ ഒരു കമ്മത്തെ വിവരി 

ക്കുന്നു. ഒരു ദിക്കില് ഒരു ബ്രാഫണബാലകന് മരിച്ചിരിക്കുന്നതും അ 
നി [ര്] 

വന്െറ പിതാവ്വ്' മുഴഖിക്കുന്നതും കണ്ടു. ജനങ്ങറം ധമ്മം തെററി നട 
ക്കന്നതാബിതിന്നു കാരണമെന്നു നിശ്ചയിച്ച. അന്വേഷണത്തില് ഒരു 
ശൂദ്രന് വനത്തില് തപസ്സു ചെയ്യുന്നതായ റിഞ്ഞു. അവനെ സംഹരി 
റം ൧ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വര്ഗലോകം അവന്നു നല്കി. ബ്ബാഹ്മണബാലക 

നെ ജീവിപ്പിക്കയും ചെയ്യ. 

പുത്രദുഃഖമനുഭവിച്ച ബ്ബാഹ്മണന്െറ വിലാപത്തെകറിച് ത്രീ 
യി 

വാല്വീകി:.__. 

€% [ര] ] കിന്നുമേദുഷ് കൃതം കമ്മപുരാദേഹാന്തരേകൃതം 
യദഹംപുത്രമേകംത്വാം പശ്യാമിനിധനംഗതം 
അപ്രാപ്ലയൌവനംബ്ബാലം പഞ്ചവഷകമേവചച 
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അകാലേകാലമാപന്നം മമദുഃഖായപുത്രക 
നസ്തൂരാമ്യനൃതംകിഞ്ചില് നചഹിംസാംകഥഞ്ചന 
സർവേഷാം പ്രാണിനാംചാപി പീഡാംനൈവസ്തരാമൃഹം 
കേനായംദുഷ കൃതേനാദയയ ബാലഏവമമാത്മജട 
അകൃത്വാപിതൃകായ്യാണി നീതോവൈവസ്വതക്ഷയം 
നേദ്ൃശംദൃഷ്പൂര്വംമേ ശ്രുതംവാഘോരദശനം 
മൃത്ൂരപ്രാപ്ലകാലാനാം രാമസ്യവിഷയേയഥാ 

രാമസ്യദുഷ് കൃതം കിഞ്ചിന്മഹദസ്തി നസംശയ.?? 

ഒരേ ഒരു പുത്രനായ നീ മരിച്ചതു കണ്മാന് കാരണമായ ദുഷ്ട, 

മ്മം ഞാൻ മുജ്ജന്മത്തിലെന്തു ലെയ്യുവോ? അഞ്ചു വയസ്സു മാത്രം തിക 
ഞത്തെവനും യൌവനത്തിലെത്താത്തവനുമായ പുത്ര! എന്െറ ദുഖ 

ത്തിന്നായിട്ടു്' അകാലത്തില് നീ കാലഗതിയെ അടഞ്ഞുവെല്ലൊ. 
ഞാന് കളവു പറയുകയൊ ഹിംസ ചെയ്യയോ, ഏതെങ്കിലും പ്രാണി 

കളെ ഉപദ്രവിക്കയോ ചെയ്യതായൊക്കുന്നില്ല. എനെറ എന്തൊരു 

ദുഷ്ഠയ,മ്മത്താലാണ് , പിതൃകമ്മം ചെയ്യാതെ പുത്രന് യമലോകത്തേക്കു 

പോവാനിടയായത്. ഇത്ര ഭയങ്കരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതാ 

യിട്ട്” കാണുകയും കേംക്കയുമുണ്ടായിട്ടില്ല. രാമന്െറ രാജ്യത്തില് ആ 

കാലമരണമുണ്ടാകുവാന് മതിയായ മഹത്തായ ദുഷ്ടമ്മം രാമന് ചെ 

യ്യിരിക്കണം സംശയമില്ല. ?? 

ശൂദ്രന്െറ തപപസ്സിനെകുറിച്ച് ശ്രീവാല്പീകി:._ 

“തേസ്ത്രി൯ സരസിതപ്പൃന്തം താപസം സുമഹത്തപ്പഃ 

ദദശ രാഘവോഭിമം ലംബമാനമധോമുഖം?” 

ആ .സരസ്സിന്െറ തീരത്തില് അതികഠിനമായി തപസ്സുചെയ്യുന്ന 

ഭയങ്കരസ്വരൂപനെ_.തല കീഴാക്കിനിന്നു തപ്പസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെ-.. 
ക 

രാമന് കണ്ടു. 

അവനെറ നാമധേയത്തെകുറിച്ച് :-_ 

“ന്രമിത്ല്യാഹംവദേരാമ! ദേവലോക ജിഗീഷയാ 

ശുദ്രംമാംവിഭ്ധി കാകുസ്ഥശംബുകം നാമ നാമതഭ" 

ഹേ രാമ! ഞാന് കമ വുപറകയില്ല. ദേവലോകപ്രാഷ്ലിക്കായി 

തപസ്സുചെയ്യുന്ന ശംബുകനെന്നു” പേരായ ശുൂദ്രനാകുന്നു ഞാനെന്ന് 

ധരിച്ചാലും. 

“ഭാഷതസ്പസ്ൃശുൂദ്രസ്യ ഖഡ് ഗം സരുചരപ്രഭം 

നികൃഷ്യകോഷാദ്വിമലം ശിരശ്ചിച്ഛേദ രാഘവ?” 
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റ [ 

കങ്ങിനെ അവന് പറഞ്ഞ ൭ടനെ രാമന് ഉറയില്നിന്നു വാളരി 
കി 

അവന്െറ കണ്ഠാഛേദം ചെയ്യു. എന്ന് ശ്രീവാല്പീകിയത്തില് കാണുന്നു” 

24. ലോകാനാമുപദേശാത്ഥം പരമാത്മാ രഘത്തമട 

കോടിശഃ സ്മഥാപയാമാസ ശിവലിംഗാനി സർവതഃ 

ലോകാനാം.ലോകങ്ങംക്ക് , ഉപദേശാത്ഥംട ഉ പദേശത്തിന്നായ്യ്േോ 
ണ്ടു, പരമാത്മാ രഘവ ത്തമഴം പരമാത്മാവായ രാമന്, കോടിശഃ ശിവ 
ലിംഗാനി സര്വതഃടകോടികോടി ശിവലിംഗങ്ങളെ സര്വദിക്കുകളി 
ലും, സ്ഥാപയാമാസകസ്ഥാപിച്ചു. 

ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങംംക്കു? മാതൃകയായ്ക്കുരുവാ൯ പലഭിക്കുക 
ളിലും അനേകം ശിവക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടാക്കി. 

85. സീതാംചരമയാമാസ സര്വഭോഗൈരമാനഷൈഴ 
ശശാസരാമോ ധരമേണ രാജ്യം പരമധമ്മവിത് 
കഥാം സംസ്ഥാപയാമാസ സര്വലോകമലാപഹാം 

അമാനുഷൈദ സവഭോശഗൈടംമാനുഷങ്ങളപല്ലാത്ത സവ്൮ ഭോഗങ്ങറം 
കൊണ്ടു്, സീതാം ച രമയാമാസംസീതയേയ്യം രമിപ്പിച്ചം പരമധര്മ 
വിത് രാമഃപരമധമ്മത്തെ അറിയുന്ന രാമന്, ധമ്മേണ രാജ്യം ശ 
ശാസം ധമ്മത്തോടുക്രടെ രാജ്യത്തെ ശാസിച്ചും സര്വലോകമലാപ 
ഹാംടസ൪വ ജനങ്ങളുടെ പാപത്തെത്തിക്കന്ന, കഥാം സംസ്ഥാപ 
യാമാസട കഥയെയുറപ്പിച്ച. 

മാനുഷലോകടുര്ല്ലഭങ്ങളായ സര്വസു ഖസാമഗ്രികഠംകൊണ്ട്: 
സീതയേയും ആനന്ദിപ്പിച്ചു. ഉത്തമധമ്മത്തെ നന്നായറിയുന്ന രാമന് 
രാജ്യത്തെ ധമ്മപ്രകാരം രക്ഷിച്ച. സകല ജനങ്ങളുടേയും പാപം ന 
ശിപ്പിക്കുവാ൯ മതിയായ പരിശ്ുദ്ധകഥയെ ലോകത്തില്യറപ്പിച്ചു. 

26. ദശവഷസഹസ്രരാണി മായാമാനുഷവിഗ്രഹടഃ 
ചകാരരാജ്യം വിധിവല് ലോകവന്ദ്യപദാംബുജഃ 

ലോകവന്ദ്യപദാംബുജഃ-ലോകത്താല് വന്ദിക്കപ്പെടടവാന് യോഗ്യമാ 
യ പദാംബുജത്തോടുക്രടിയ, മായാമാനു വിഗ്രഹഭംമായാമാനുഷശ 
രീരന്, ദശവഷസഹസ്രാണിട പതിനായിരം വഷം, വിധിപല് രാജ്യം ചകാരം വിധിപ്രകാരം രാജ്യം പാലിച്ചു. $ 

ലോകത്തിലുള്ള സകല ജനങ്ങളാലും 
യോഗ്യമായ പദാരവിന്ദത്തോടുക്രടിയ മായ 
മചന്ദ്രന് പതിനായിരം വഷകാലം നീതിം 

നമസ്തൂരിക്കപ്പെടുവാന് 
മനുഷ്യരൂപനായ ശ്രീരാ 
യാടുക്രടെ രാജ്യം ഭരിച 
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90, ഏകപത്തീവ്രതോരാമോ രാജഷിഃ സവ്വദാശു ചിട 
ടി രയ ഗൃഹമേധീയമഖിലമാചരന് ശിക്ഷയന് ജനാ൯ 

ഏകപതീ വ്രതഃ-ഏകയായ പത്ഥിയില് വ്രതത്തോടുക്രടിഷും, സര്വ 
ദാ തൂ ചിട എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിയോടുക്ൂടിയുമിരിക്കുന്ന, രാജഷിഃ രാമഃ 

രാജഷിയായ രാമ൯, ജനാന് ശിക്ഷയന് ജനങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കു 

ന്നവനായിട്ട്, ഗൃഹമേധീയം അഖിലം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെ സംബ 

ന്ധിച്ച സര്വത്തെയും, ആചര൯.ആ ചരിക്കുന്നവനായിരുന്നു. 

ഒരു പത്തിയെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളവെന്ന വ്രതത്തോടും 
റ [രി എല്ലായ്ക്കോഴും വാക്ക് , മനസ്സ് , ശരീരം, എന്നവയുടെ പ്രവൃത്തിയില് 

പരിശുദ്ധിയോടും ക്രടിയവനാകയാത, രാജാവാണെന്നിരിക്കിലും ജൂ 

ഷിതുല്യനായ രാമന് ജനങ്ങറം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലെങ്ങിനെയിരിക്കേ 

ണമെന്നഭ്യസിപ്പിക്കുവാന് വേണ്ടി ഗഹസ്ഥാത്രമി നടത്തേണ്ടതായ 

സകല ധമ്മങ്ങളെയും വിധിപ്രകാരം ആചരിച്ചു. 

സ്രീ പാത്രിവ്രത്യം ആചരിക്കേണമെന്നതുപോലെ പുരുഷന് 

ഏകപതീവ്രതവുമാചരിക്കേണമെന്നാണ” രാമന് അനുഷ്യാനത്താല് 
ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 

8. സീതാച്ചേമ് ണാനവൃത്യാച പ്രത്രയേണദമേനച 

ഭത്തുമ്മനോഹരാസാദ്ധ്വീ ഭാവജ്ഞാസാഫ്രിയാഭിയാ. 

സീതാ_സിത, പ്രേമ് ണാം പ്രേമംകൊണ്ടും, അനുവൃത്യാചം അനുവത്ത 

നംകൊണ്ടും, പ്രശ്രയേണംവിനയംകൊണ്ടും, ദമേന ചകദമംകൊണ്ടും, 

സാദധ പതിവ്രതയും, ഭത്രുഃ- ഭത്താവിന്െറ, മനോഹരാടമനസ്സി 

നെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നവളൂം, ഫിയാ ലജ്ജയോടും, ഭിയാടഭയത്തോ 

ടം ക്രടിയവളം, ഭാവങ്ഞാസാ- ഭാവത്തെ അറിയുന്നവളൂുമായ അവ. 

ഉറ. ഏകദാക്രീഡവിപിനേ സവ്വഭോഗസമന്വിതേ 
റി [) ൨ [ ) ഏകാന്തേദിവ്യഭവനേ സുഖാസിനംരഘൃത്തമം 

90. നീലമാണിക്യസങ്കാശം ദില്യാഭരണഭൂഷിതം 

പ്രസന്നപദനംശാന്തം വിഭ്ലുല്പുംജനിഭാംബരം 

9]. സീതാകമലപത്രാക്ഷീ സവ്യാഭരണഭൂഷിതാ 

രാമമാഹകരാഭ്യാം സാലാലയന്തീപദാംബുജേ. 

ഏകദാ-ഒരിക്കല്, സവ്വഭോഗസമന്വിതേ, സവ്ൃഭോഗസാധനങ്ങളോ 

ടും ക്രടിയ, ആഷ്രീഡവിപിനേടക്രീഡോല്യാനത്തില്, ദില്യഭവനേട 
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ടിവ്യയമായ ഭവനത്തില്, ഏകാന്തേ-ഏകാന്തത്തിത്, നീലമാണിക്യസ 

കകാശം-നീലമാണിക്യ തുല്യനും, ഭിവ്യ്യാഭരണ ഭൂഷിതം ദിവ്യങ്ങളുായ 

ആഭരണങ്ങളാല് അലമദ്കരിക്കപ്പെട്ടവനും, പ്രസന്നവദനംടപ്രസാദ 

ത്തെ സുചിപ്പിക്കുന്ന മുഖത്തോടു ക്രടിയവനും, ശാന്മം-ശാന്തനും, വ! 

ദൂല്പുംജനിഭാംബരം, മിന്നല് പിണര്കളുടെ സമൂഹംപോലിരിക്കുന്ന 

വസ്രൂത്തോട ക്രടിയവനും, സഖാസീനം രഘു ത്തമംടസുഖമായിരിക്കു 

ന്നവനുമായ രഡുമ്രേഷ്ഠനോട', സധ്യാഭരണഭൂഷിതാട സധ്യങ്ങളായ ആ 

ഭരണങ്ങളാതല് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവളും, കമലപത്രാക്ഷി-താമരദളം 

പോലിരിക്കുന്ന അക്ഷികമോടു ക്രടിയവളുമായ, സീതാടസീത, കരാ 

ഭ്യാം_രണ്ടു കരങ്ങ€ംകൊട്ടെ , പദാംബുജേംതാമരപപോലെയിരിക്കുന്ന 

പാദങ്ങളെ, ലാലയന്തിടലാകിക്കുന്നവകായിട്ട്', ആഹ പറഞ്ഞു. 

(98_31) ഒരുദിവസം, വിനോദിപ്പാനുള്ള പൂ്രാവിലെ ദിവ്ൃഭവ 

നത്തില് രാമന് സുഖമായിരിക്കുകയായിരുന്നു. നീലരത്ഥംപോലെ മ 

നോഹരമായ കാന്തിയുള്ള ആ ദിവ്യസന്ദരശരീരത്തില് സവ്യാഭരണങ്ങ 

ളെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. സവ്വജീവരാശികളിലും പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു 

തെളിയിക്കുന്നവിധം ഭഗവാനെറ മുഖം പ്രസന്നമായിരുന്നു. മിന്നല്ക്ര 

ട്ടമെന്നപോലെ പീതവങ്ണ്ുത്തിലിരിക്കുന്ന വസ്രും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രേമം, 

ആനുക്രല്യം, വിനയം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, ലജ്ജ, ഭയം എന്നി ഗുണങ്ങ 
മെക്കൊണ്ട് ഭത്താവിനെഠ മനസ്സിനെ ആനന്ദിപ്പിച്ചും അന്തര്ഗത 

ത്തെ അറിഞ്ഞും, സവ്യാഭരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും ശദീരത്തെയലത്കരിച്ചുമി 
രിക്കുന്ന താമരദകനേതൂയായ സീത, ഭത്തൃ, പാദാരവിന്ദങ്ങളെ കരങ്ങറം 
കൊണ്ടു തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന സ 
മയത്തില് ഭഗവാനോടിപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 

92. ദേവദേവ! ജഗന്നാഥ! പരമാത്മ൯! സനാതവ! 
ചിദാനന്ദാദിമധ്യാന്ത ഹിതാശേഷകാരണ! 

99, ദേവദേവാഭസമാസാദ്യ മാമകേന്തേജ്ുവന്വചഃ 
ബഹുശോത്ഥയ മാനാസ്നേ വൈകണ്ഠഗമനംപ്രതി 

94. ത്വയാസമേതശ്ചിച്ഛു, കത്യാ രാമസ്തിഷ്യതിഭൂതലേ 

വിസ്തജ്യാസ്മാന്സ്വകംധാമ വൈകുണ്ഠം ചസനാതനം 

ആസ്ധേത്വയാ ജഗദ്ധാത്രി രാമഃ കമലലോ ചഃ 
അഗ്രതേോറയാഫി വൈകുണ്ണം ത്വം തഥാചേദ്രഘ) ത്തമഃ 
ആഗധിഷ്യയ മൈകുമ്മാം ൧ഥനാഥാധസ നഃ കരിഷ്യതി, 



1918 അഭധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

ദേവദേവ്ടഹേ ദേവന്മാരുടെയും ദേവ! ദേവാഃ ദേവന്മാര്, മാ 

മകേ അന്തേടഎനെറ സമീപത്തില്, സമാസാദ്യം-പ്രാപിച്ചിട്ട്, 
ലം ദൈകണ്ഠഗമനം വ്രതിടഅങ്ങയുടെ വൈകണ്ഠഗമനത്തെക്കുറി 

കും ബഫഹുശട അത്ഥയ മാനാഃ-ബഹുവാരം പ്രാത്ഥിക്കുന്നവരാ 

യിട്ട്, വച അബ്രുവന്ം.വ ചസ്സിനെ പറഞ്ഞു, ലിച്ചു കുത്ച്യാത്വ 
യാചിച്ചു ക്തിയായ നിന്നോട്, സമേതഃ രാമഃചചേന്തിരിക്കുന്ന 

രാമന്, അസ്താന് ഞങ്ങളേയും, സനാതനം വൈകുണ്ണം സ്വകംധാമ 

ച വിസ്തജ്യ-സനാതനവും വൈകുണ്ണവുമായ സ്വസ്ഥാനത്തേയും ഉ 
പേക്ഷിച്ചിട്ടു , കമലലോ.ചചനഭ രാമഃകമലനേതൂനായ രാമന്, ജഗ 
ദ്ധാത്രി!ഹേ ലോകമാതാവേ!, ഭൂതലേ തിഷ്ഠതി ഭൂതല ത്തിലിരിക്കുന്നു, 

ത്വയാ ആസ്നേ-നിന്നോട ചേന്നിരിക്കുന്നു, അഗ്രതഃ ത്വം-മുമ്പില് നീ, 
വൈകണ്ണം യാഹിടവൈകണ്ണത്തെ യാനംചെയ്യാലും, ത്ഥാചേല്ക 

അങ്ങിനെയായാല്, രഘൃത്തമഭടരാമന്, വൈകുണ്ണം ആഗമിഷ്യൃതിം 

വൈകുണ്ണത്തെ ആഗമിക്കും, നഃ സനാഥാന് കരിഷ്യതിടഞങ്ങളെ 

നാഥനോട്ടക്രടിയവരാക്കും. 

ഹേ ദേവന്മാക്കും ദേവനായുള്ളോവേ! ഹേ ലോകങ്ങളുടെ നാഥ 

നായിരിക്കുന്നോവേ!, ഹേ പരമാത്മാവായ സനാതന, ഹേ ജ്ഞാനാ 

നന്ദസ്വരൂപ!, ഹേ ആദിയും മദ്ധ്യവും അവസാനവുമില്ലാതിരിക്കുന്നോ 

വേ, ഹേ സകലത്തിന്നും കാരണമായിരിക്കുന്ന ദേവ!, ദേവന്മാര് ഏ 

കാന്തത്തില് എന്െറ സമീപത്തുവന്നിപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ 

വൈകണ്ണഗമനത്തെക്കറിച്ച് എന്നോട്: ബഹുപ്രാവശ്ൃം പ്രാത്ഥിച്ചു: 

“ഹേ ലോകജനനി! താമരസാക്ഷനായ ശ്രീരാമന് ചിച്ഛക്തിയായ 

നിന്നോടുക്രടെ ഞങ്ങളേയും സനാതനമായ വൈകുണ്ഠലോകമാകുന്ന 

സ്വസ്ഥാനത്തെയും വെടിഞ്ഞു” ഭൂതലത്തിലിരിക്കുന്നു. നീ മുമ്പില് 

വൈകണ്ണലോകത്തെ പ്രാപിച്ചാലും. എന്നാല് ശ്രീരാമന് വൈകണ്ണ 

ലോകത്തില്വന്ന് ഞങ്ങംക്കു നാഥനായവിടെയിരിക്കും.?” 

98. ഇതിവിങ്ഞാപിതാഹംതൈര്മയാ വിജ്ഞാപിതോഭവാ൯ 

യദ്ലുക്തം തല്കുരുഷ്വാദ്യ നാഹമാജ്ഞാപയേ പ്രഭോ! 

ഇതി അഹം ഇപ്രകാരം ഞാന്, തൈഃ വിജ്ഞാപിതാട അവരാല് വി 

ഇഞാപിക്കപ്പെട്ടു, ഭവാ൯ മയാവിജ്ഞാപിതഃടനിന്തിരുവടി എന്നാല് 

വി ജഞാപിക്കപ്പെട്ടു, അദ്യയയത് യുക്തംടഇപ്പ്യോഠം യാതൊന്നു യുക്ത 

തത് കുരുഷ്വ അതിനെ ചെയ്യാലും, പ്യഭേധ്ഭഹേ പ്രഭവായു 

ളേശോവേ!, അഹം ന ആലധത്ഞാച്ചയേകത്മാറാ ആ.ജ്ഞോച്ചുക്ഷന്നില്ല. 
മോ, 
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ഇങ്ങിനെ ദേവന്മാരെന്നോടുചെയയ പ്രാതഥനയെ ഞാനങ്ങയേ 

ാ അറിയിച്ചു. ഇപ്പ്യോം എന്തൊന്നുചിതമോ അതിനെ അഞ്ങുന്നു ന 

ലും. ഹേ പ്രഭോ! ഞാന് കല്ലിക്കുകയല്ല, ഓമ്മപ്പെടുത്തുക മാതൃമാണ , 

ചെയ്യുന്നത്. 

37. സിതായാസ്മദവചട ശ്രത്വാ രാമോധ്യാത്വാബ്ബവീല് ക്ഷണം 

ദേവപിജാനാമിസകലം തത്രോപായം വദാമിതേ. 

സിതയാ-സീതയുടെ, തത് വചഃ ശ്രത്വാ-ആ വച്ചസ്റ്റിനെ ശ്രവി 

ചിട്ട, ക്ഷണംധ്യാത്വാ-അല്ലം ധ്യാനിച്ചിട്ടു്', രാമഃ അബ്രവീത് ടരാ 
മന് പറഞ്ഞു, ദേവി! ഹേ ദേവി! “സകലം ജാനാമിട സകല ത്തെയും 

ഞാനറിയുന്നു, തത തേ ഇഉപായംവദാമിം അതില് നിന്നോടുപായത്തെ 

പറയാം, 

സീതയുടെ വാക്കകേട്ട രാമന് ക്ഷണനേരം ധ്യാനിച്ചുശേഷം 
മവപടി പറഞ്ഞു. “ഹേ ദേവി, എല്ലാം ഞാനറിയുന്നുണ്ട് . ദേവന്മാരു 

ടെ പ്രാത്ഥനയെ സാധിപ്പിക്കുവാ൯ ഞായപായം പറയാം. 

38. കല്ലയിത്വാമിഷംദേവി ലോകവാദം ത്വദാശ്രയം 

തൃമാമിത്വാംവനേ ലോകവാദാല് ഭീതഇവാപരഃ. 

ഭവിഷ്യയതഃകുമാരൌദ്വൌ വാല്വീകേരാശ്രമാന്തികേ. 

ദേവി!ടഹേ ദേവി!, ത്വദാശ്രയംമിഷം ലോകവാദംകല്ലയിത്വാടനി 
ന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന അസത്വലോകവാദത്തെ കല്ലിച്പിട്ട്, ലോക 
വാദാല് ഭീതഃഅ പരഃഇപംലോകവാദത്തില് നിന്നു ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 
നികൃഷ്ടനെന്നപോലെ, ത്വാം വനേത്ൃജാമികനിന്നെ വനത്തില് തൃജി 
ക്കന്നേന്, വാല്ലീകേഃടവാല്ലീകിയുടെ, ആശ്രമാന്തികേ ആത്രമത്തി 
നെറ അന്തികത്തില്, ദ്വൌകുമാരൌടരണ്ടു കുമാരന്മാർ, ഭവിഷ്യതഃ_.ഭ 
വിക്കും. 

ഹേ ദേവ്! നിന്നെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസത്യവാദ 
റ 7 ചു റ ത്തെ കാരണമായി കല്ലിച്ച, ലോകാപവാഭത്തില്നിന്ന്' ഭയപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്ന ഒരു നിസ്സാരപുരുഷനെന്നപോലെ നിന്നെ ഞാന് വനത്തില് 
[8 [ റ ൭ പരിത്ൃജിക്കാം, അപ്പോം ശ്രീവാല്ലീകിമുനിയുടെ ആശ്രമസമീപ 

ത്തില് വസിക്കുന്ന നിണക്ക്" രണ്ടു പുത്രന്മാര് ജനിക്കും. 
ം] സിതയും രാമനുമായുണ്ടായതായിപിടെ പഠത്തെ കഥ ശ്രീവാല്ലി 

ശിയത്തില് കാണാത്തതായ പുതിയ ഭാഗമാകുന്നു. ശ്രീപാലീകഷീയ 
[71] ലു റി പി 6 ത്തില് ഗഭിണിയായ സീത, മുനിജനങ്ങകെ ചെന്നു കാബ്ചാന് അയ്മ 
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തി തരേണമെന്നു ചെയ്യുന്ന പ്രാത്ഥനയാണ് സീതാപരിത്യാഗസങ്കേത 
മായാരംഭിക്കുന്നത് : __ 

സ്ക്രിതംകൃത്വാതുവൈദീ ഫി രാമംവാക്യമഥാബ്രവീത് 
ആശ്രമാണിപവിത്രാണി ദ്രഷ്ടുമിച്ഛുഠാമി രാഘവ 
ഗംഗാതീരനിവിഷ്ഠാനി ജൂഷീണാമുഗ്രതേജസാം 
ഫലമൂലാശിനാംദേവ പാദമൂലമുപാസിതും 
പരഏവഹികാമോമേ യന്മൂലഹലഭോജനം 
അപ്പയേകരാത്രിംകാകുല്സ്ഥ നിചസേയം തപോവനേ.?? 

മന്ദഹാസപൂര്വം വൈദേഹി രാമനോട്ട് പറഞ്ഞു. ഹേ രഘു 
നാഥ! ഫലമൂലങ്ങം ഭക്ഷിച്ചും ഉഗ്രതേജസ്റ്സോടുതൂടിയുമിരിക്കുന്ന 
ജടഷികളുടെ, ഗംഗാതീരത്തിലുളള പരിത്ുഭധാത്രമങ്ങളെ കാണ്മാന് 

ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ജൂഷികളുടെ പാദവന്ദനം ചെയ്താനും ഫലമൂല 

ങ്ങറം ഭക്ഷിപ്പാനും എനിക്കതിവ കാംക്ഷയുണ്ടു. ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും 

തപോവനത്തില് വസിക്കേണം.?? 

39. ഇദാനീം ദൃശ്യതേഗഭഃ പുനരാഗത്യയമേന്തികം 
ലോകാനാംപ്രത്വയാത്ഥംത്വം കൃത്വാശപഥമാദരാത്. 

40. ഭൂമേര്വിവരമാത്രേണ വൈകുണ്ണംയാസൃസിദ്ൂതം 

പശ്ചാദഹംഗമിഷ്യാമി ഏഷഏവസുനിശ്ചയഭ. 

ഇദാനീം ഗഭഃ ദൃശ്യതേ ഇപ്പോഠം ഗഭം ദശിക്കപ്പെടുന്നു, പുനഃമേഅ 

ന്തികം ആഗത്ച-പിന്നെ എനെറ അതന്തികത്തെ ആഗമിച്ചിട്ട്, ലോ 

കാനാംലോകങ്ങളുടെ, പ്രത്ൃയയാത്ഥം വിശ്വാസത്തിന്നായ്യ്ോണ്ടെ, 

ആദരാത് ശപഥംകൃത്വാം ആദരപൂര്വം ശപഥം ചെയ്യിട്ടു, ഭൂമേഃ 

വിപരമാത്രേണം (ഭൂമിയുടെ പിളപ്പ്ില് ക്രടെത്തന്നെ, ദരതം വൈകു 

ണ്ഇംടവേഗത്തില് വൈകണ്ഠത്തെ, ത്വംയാസ്യസിടനീ യാനം ചെയ്യും, 

പത്ചാതിട അനന്തരം. അഹം ഗമിഷ്യാമി ഞാന് ഗമിക്കുന്ന, ഏ 

ഷാ ഏവകഇതുതന്നെ, സുനിശ്ചയ നല്ല നിശ്ചയം. 

ഇപ്പ്യോഠം ഗഭചിഹാം കാണപ്പെടുന്നുണ്ടു . ഇതില് നിന്തന്നെ 

രണ്ടു കുമാരന്മാരുണ്ടാകുമെന്നഭിപ്രായം. പിന്നെ നിയെന്െറ സമീപ 

ത്തുവന്ന് ശപഥപൂര്വം നിന്െറ സത്വാവസ്ഥയില് ജനങ്ങക്ക് വി 

ശ്വാസത്തെ ജനിപ്പിക്കുവാനായി ഭൂമിയുടെ പിളപ്പില് കൂടെ വൈക 

ണ്ണ ത്ത പ്രാപിച്ചുകൊഴംക. ; ഴിയെ ഞാനും വന്നുകൊക്ൂളാം. ഇതുത 

ന്നെ സി നിശ്ചയ. 
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41. ഇത്ചുക്ത്വാ താം വിസ്തജ്യാഥ രാമോജ്ഞാനൈകലക്ഷണ 

മന്ത്രിഭിര്മന്ത്രതത്വമൈഞര് ബലമുപ്ലൈശ്ചസംവൃതഃ 

ഇതി ഉ ക്ത്വാട ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു, താം വിസ്തജ്യ-- അവളെ അയ 

ചിട്ട്, അഥഖലഞാനൈകല ക്ഷണ? രാമഃ അനന്തരം ഇഞാനമാകുന്ന 

ഏക ലക്ഷണത്തോട്ട കൂടിയ രാമന്, മനത്തരതത്വമൈമരഃ മന്ത്രിഭിഃകമ 

ത്രതത്വം അറിയുന്ന മന്ത്രിമാരാലും, ബലമുമ്യൈഃ ചംസേനാധിപന്മാ 

രാലും, സംവൃത. ചുററപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. 

ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു” സീതയെ അയച്ചശേഷം ങഒഞാനസ്വരൂപ 

നായ രാമന് മന്ത്രതത്വമറിയുന്ന മന്ത്രിമാരാലും, സൈസ്്ാധിപന്മാരാ 

ലും ചുററപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. 

49. തത്രോപവിഷ്ഠം ശ്രീരാമം സുഹൃദഃ പയ്യുപാസത 

ഹാസ്യപ്രൌഡകഥാസുജ്ഞാഹാസയന്തഭസ്ഥിതാ ഹരിം 

തത്ര ഉപവിഷ്ടം ശ്രീരാമം- അവിടെയിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമനെ, സുഹൃദഃ. 

സുഹൃത്തുക്കഠം, പയ്യുപാസതം പരിസേവിച്ചു, ഹാസൃപ്രൌഡകഥാസു 

ഇഞാഃംഹാസ്യപ്രൌഡകഥകറം നന്നായറിയുന്നവര്, ഹരിം ഹാസ്യ 

ന്തഃ സ്ഥിതാഃ ഹരിയെ ഹസിപ്പിക്കുന്നപരായിരുന്നു. 

അവിടെ അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമനെ സുഹൃത്തുക്കഠം സേ 

വിച്ചിരുന്നു. ഹാസ്ൃയകലകളില് നല്ലറിവുള്ളവര് ഭഗവാനെ വിനോദി 
ത് 

പ്പിച്ചമിരുന്നു. 

439. കഥാപ്രസംഗാല് പപ്രച്ഛ, രാമോ വിജയനാമകം 
പൌരാജാനപദാഴമ കിം വദന്തിീഹ ത്തഭാശ്തുഭം 

കഥാപ്രസംഗാല്ട കഥാപ്രസംഗം ഹേതുവായിട്ട്, രാമഃ വിജയനാമ 

ക രാമ൯ വിജയനെന്നുപേരായവനോട്ട്, പൌരാഭംപുരവാസികളും. 
ജാനപദാഃടജനപദവാസികളം, മേ ശ്ൂഭാശുഭം-എനെറ ശ്ുഭാത്ഭ 

[ര ത്തെക്കുറിച്ചു, ഇഹ കിംവദന്തി ഈ രാജ്യത്തിലെന്തുപറയുന്നു. പപ്ര 
ചു -എന്നു ചോദിച്ച. 

ഓരോ കഥകം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മദ്ധ്യ രാമന് വിജയനെ 
നുപേരായവനോട്് എന്െറ ഗുണദോഷങ്ങളെക്കറിച്ച് പട്ടണത്തി 
ലും ഗ്രാമങ്ങളിലും വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളമെന്തുപറയുന്നു, എന്നു ചോദിച്ച. 

44. സീതാംവാ മാതരംവാ മേ ഭ്രാതൃന്വാ കൈകയീമഥ' 
നഭേതവ്യയം ത്വയാ ബ്രുഹിശാപിതോസി മമോപരി. 

സീതാംവാംസീതയെകറിച്ചോ, മേ മാതരംവാടഎനെറ മാതാവിനെ 
ക്കുറിച്ചോ, ഭാതൃ൯വാം ഭ്രാതാക്കളെ കുറിച്ചോ, അഥ കൈകയിംംകൈ 
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കേയിയെകറിച്ചോം, കിംവദന്തിം എന്തുപറയുന്നു, ത്വയാ നഭേതവ്യം 
നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ബ്രുഹിട പറഞ്ഞാലും, മമോപരിംഎനന്െറ മേല്, 
ശാപിതഃ അസിം നീ ശപഥം ചെയ്യിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. 

സീത, എന്െറ അമ്മ, സ ഹാദരന്മാര്, കൈകേയി, ഇവരെ 
റിച്ചും ജനങ്ങളെനത്തു പറയുന്നു. പറയുക. പറവാന് നീ പേടിക്കേണ്ട. 
എനെറമേല് നീ ശപഥംലെയ്യിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. നീ നിശ്ചയ | 
മായും പറയേണമെന്ന് ഞാനാഗ്രഹിച്ചു ചോദിക്കുന്നുവെന്ന്' സാരം. 

വിജയനെന്നല്ല, “ഭദ്ര'?നെന്നാണ് ശ്രീവാല്വീകി പറയുന്ന നാമ 
ധേയം. 

“ഏവമുക്കതേതുരാമേണ ഭദ്രഃ പ്രാംജലിരബ്രവീത് 
ശുഭാശ്ുഭാഃ കഥാ രാജന് വത്ത്തേ പുരവാസിനാം? 

ഇപ്രകാരം രാമന് ചോദിച്ചപ്പോഠം ഭദ്രന് അംജലിബന്ധിച്ചു 
പറഞ്ഞു. “ഹേ രാജന് പുരവാസികളൂുടെയിടയില് ഗുണവും ദോഷവും 
പറയുന്നവരുണ്ട്? എന്നാണ് ശ്രീവാല്വീകിവ ചനം. 

49. ഇത്ചുക്തഭപ്രാഹവിജയോ ദേഖസര്പവേവദന്തിതേ 
കൃതംസുദുഷ്ട്രരം സര്വം രാമേണവിദിതാത്മനാ. 

ഇതിഉ ക്തഃവിജയ ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട പിജയന്൯, പ്രാഹം-പഠ 
ഞ്ഞു, വിദിതാത്മനാരാമേണആത്മാചിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാമ 
നാല്, സുദുഷ്ടരരംസര്വംകൃതംട അതിപ്രയാസസാദ്ധ്യമായ സര്വവും 
ചെയ്യപ്പെട്ടവെന്ന്, ദേവ[ട അല്ലെയോദേപ്, തേസര്വേവദന്തിടഅ 
വര് സര്വരും വദിക്കുന്നു. 

ഇപ്രകാരം ശ്രീരാമന് ചോദിച്ചപ്പോം വിജയന് പറഞ്ഞു:__ 

ഹേ ദേവ! അവരെല്ലാം ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു: _ “ആത്മഓ്ഞാനിയായ 

രാമന് അതികഷ്ടത്താല് സാധിക്കേണ്ടുന്നതായ സകല കായ്യയവും ചെ 
യ്യിരിക്കുന്നു.? 

46. കിന്തുഹത്വാദശഗ്രീവം സീതാമാഹൃത്വരാഘവടഃ 
അമഷാംപ്ൃഷ്ഠതഭ കൃത്വാസ്വവേശ്മപ്രത്യപാദയത് 

കിന്തു- എന്നാല്, ദശഗ്രീവംഹത്വാടരാവണനെ ഹനിച്ചിട്ട് സിതാം 

ആഹൃത്യം.സീതയെ ആഹരിച്ചിട്ട് , അമഷംപൃഷ്ലതഭകൃത്വാടരോഷ 

ത്തെതള്ളിക്കളുഞ്ഞിട്ടു്, രാഘവഃടരാമന്, സ്വംവേശ്മപ്രര്ൃപാദയത്ട 
ി 

സ്വരാജധാനിയെപ്രാപിപ്പിച്ച. 

എന്നാല് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ അവര് അധിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതെ 

ന്തേന്നു പറയാം: _രാമന് രാവണനെ സംഹരിച്ചു സീതയെ വീണ്ടെ 
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[ട്] ൂര് ിസ്ട 

ടുത്തതോടുക്രൂടെ കോപ്പത്തെ ശമിപ്പിച്ചു സീതയെ രാജധാനിയില് 
കൊണ്ടുവന്നു. 

47. കീദ്ദൃശംഹൃദയേതസ്യ സീതാസംഭോഗജംസുഖം 

യാഹുൃതാവിജനേരണബ്ദേരാവണേനദുരാത്മനാ 

ദുരാത്മനാ രാവണേനകദു൪ബുദ്ധിയായ രാവണനാല്, വ്ജനേഅര 

ണ്യേംജനരഹിതമായ കാട്ടില് വെച്ച് , യാഹൃതാടയാതൊരുവം ഹരി 

ക്കപ്പെട്ടുവോ, സീതാസംഭോഗജംസു ഖം സിതാസംയൊഗജന്യമായ 

സുഖം, തസൃഹൃദയേകിദ്ദശം- അവന്െറ ഹൃദയത്തില് എങ്ങിനെയി 
രിക്കും. 

മയ്യ്യാദയില്ലാത്തവനായ രാവണന് ജനങ്ങളാരുമില്ലാതിരിക്കുന്ന 

കാട്ടില്വെച്ച് യാതൊരുത്തിയെ ബലാല്കാരേണ കൊണ്ടുപോയോ 

ആ സീതയോടുള്ളചേച്ചു രാമഹ്ൃദയത്തില് സുഖാവഹമായിരിക്കുന്ന 
തെങ്ങിനെ? 

49. അകസ്താദപിദുഷ്ഠമ്മ യോഷിതാമര്പണംഭപേത് 
യാദ്ദഗ് ഭവതിവൈരാജാ താദ്ൃശ്യോനിയതംപ്രജാട 

അകസ്താല് അപിടകാരണമില്ലാതെതന്നെ, യോഷിതാംടസ്ര്രീകളുടെ 
പേരില്. ദുഷ്ഠമ്മഅര്പണംഭവേത് ട ദുഷ് പ്രവൃത്തിയെ ആരോപിക്കും, 
രാജായാദ്ദക് ഭവതി വൈടരാജാവേതുവിധക്കാരനായിരിക്കുന്നുവോ, പ്ര 
ജറഃടപ്രജകറം, താദൃശ്യദഃനിയതം-ആ വിധക്കാര് നിശ്ചയം. 

മതിയായ തെജളിവുക്രടാതെതന്നെ ദുഷ് പ്രവൃത്തിയെ സ്പ്രികളുടെ 
പേരില് ആരോപിക്കുന്നത് ജനസ്വഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ടു സിത 
യെ സ്വീകരിച്ചത്" നന്നായില്ല. രാജാവേതുവിധം പ്രവൃത്തിക്കുന്നവോ 
പ്രജകളും ആവിധം പ്രവൃത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും നിശ്ചയം. ഇനിമേല് ലം 

) ദുഷിച്ച സ്ര്രികമെ ജനങ്ങം അവരുടെ വീട്ടില്ത്തന്നെ വെചിരിക്ഷം എന്നു സാരം. 
ഭദ്രവാഷ്യം ശ്രീപാല്ലീകീയത്തില്:__ 

ി 
ക് ല്) ൪ഡ്ലരംമൂൃതവാ൯രാമഃ സമുദ്രേസതുബന്ധനം 
അകൃതംപൂരവകൈട കൈശ്മില്സേകക 
രാവണശ്ചമുരാധഷോഹ്ൃതഃ 

ന്രരപിസുരാസുരൈഃ 
സബലവാഹനട 

ട് വാനരാശ്ചവശംനീതാ ട്ട ക്ഷാശ്ചരാക്ഷസൈഃസഹ 
ഹത്വാചരാവണംയുദ്ധേ സീതാമാഹൃത്യരാഘവട 
അമഷാംപൃഷ്ണതഭകൃത്വാ സ്വംപ്രാവേശയദാലയം 
കീദ്ൃശംഹൃദയേതസൃസീതാസംഗമജംസു ഖം 



1524 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

അങ്കമാരോപ്ൃയയാപുവ്വം രാക്ഷസേന്ഹൃതാബചാത് 
ലമ്കാംചാപിപുരീംനീ താമശോകവനികാംഗതാം 
കഥം രക്ഷോവശംപ്രാപ്ലാം രാമഃ കത്സയതെനതാം 

ഇന്ദ്രസഹിതന്മാരായ ദേവന്മാരാലും അസുരന്മാരാലും പൂര്വന്മാ 
രായ യാതൊരുത്തരാലും ചെയ്യപ്പെടിട്ടില്ലാത്ത അതിപ്രയാസമുള്ള 
തായ സമുദ്രത്തില് സേതുബന്ധനം രാമന് വെയ്ു. മററാക്കം അതിക്ര 
മിപ്പാന് കഴിയാത്ത രാവണനെ സൈന്യസമേതം സംഹരിച്ചു. വാനര 
ന്മാരേയും ജൂക്ഷന്മാരേയും രാക്ഷസന്മാരെയും സ്വാധീനത്തില് വരു 
ത്തി. അതെല്ലാം ്രാഘ്യംതന്നെ. എന്നാല് രാവണനെ വധിച്ച്” സീത 
യെ വീണ്ടെടുത്തശേഷം രാജധാനിയില് കൊണ്ടുവന്നതോടെ കോപ 
വും അവസാനിച്ചു സീതയോടുചേസ്ിരിക്കുന്നു. സീതാസഹപാസ 
ത്തില് ധാമന്ന്' ഹൃദയത്തില് സുഖമെങ്ങിനെയയണ്ടാകുന്നു? അവളെ രാ 
വണന് മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. ലങ്കയില് അശോകവന 
ത്തില് വെച്ചില്ലെയോ? രാക്ഷസാധീനത്തിലിരുന്ന സീതയെ രാമന് 
നിന്ദിക്കാതിരുന്നതെങ്ങിനെ? എന്നു ജനങ്ങം പറയുന്നു. 

49. ശ്രത്വാതദ്വചനംരാമഃ സ്വജനാന്പയ്യപ്പച്ഛത 
തേപിനത്വാബ്രവന്രാമമേവമേതന്നസംശയഃ 

തദ്വചനംശ്രത്വാ- അവന്െറ വചനത്തെ ശ്രവിച്ചിട്ട് , രാമഃരാമന്, 
ടട തി ! ൽ സ്വജനാ൯ടസ്വജനങ്ങളോട്, പയുപുച്ഛത-പരിപച്ഛിച്ച, തേആഅആ 

ടി രി പിട അവരും, രാമംനത്വാടരാമനെനമിച്ചിട്ട്, ഏതത് ഏവംഏവകഇ 
തങ്ങിനെതന്നെ, നസംശയഭട സംശയമില്ല, ഇതി അബ്ദ,വന് എന്നു 
പറഞ്ഞു. 

അവന് പറഞ്ഞതുകേട്ടശേഷം രാമന് സ്വജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രാ 
യം അറിവാനായവരോട്ടം ചോദിച്ചു. അവരും ജനങ്ങഥം പറയുന്ന 
തില് കായ്യമുണ്ടെന്നുതന്നെ ഞങ്ങറംക്കും അഭിപ്രായം, അതില് സംശ 
യമില്ലെന്നു രാമനെ നമസ്തൃരിച്ചുപറഞ്ഞു. 

സ്വജനങ്ങളോട ചോദിച്ച്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രീവാല് മീകിവ 
ചനം: __ 

[ ടി “തസൃശ്രത്വാപ്രിയം വാക്യംരാഘവഃപരമാത്തവത 

ഉവാചസര്വാന് സുഹൃദഃകഥമേതദിതിപ്രഭഃ 

ശിരോഭിസ്കേതതോരാമമഭിഗമ്ൃയപ്രണമൃച 

ചുന്നരപതിംദീനമേവമേതന്നസംശയഭ? 

അവന് പറഞ്ഞതായ അപ്രിയവാക്യം കേട്ടശേഷം അതീവ 
ദുഃഖിതനായ രാമന് ഈ പറഞ്ഞതില് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമെന്താ 
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മീപത്തു ണെന്നു” എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും ചോദിച്ചു. ലവ മന്ത 

വന്നു നമസ്ത്രരിച്ചശേഷം “അതങ്ങിനെ തന്നെയാണ് ” എന്ന മുഃഖ 

ച്ചിരിക്കുന്ന രാജാവിനോട് പഠഞ്ഞു. 

£0. തതോവിസ്ൃജ്യസചിവാന് വിജയം സുഹൃദസ്തൂഥാ 
[ട് 

ആഹുയലക്ഷ്മണംരാമോ വചനംചേദമബ്രവീത് 
ടു രി 

ലോകാപവാദസ്തുമഹാ൯ സിതാമൂശ്രിത്യമേഭവത്. 

തതഃ സചിവാന്ട അനന്തരം മന്ത്രിമാരെയും, വിജയം വിജയനെയും, 

തഥാസുഹൃദഃടഅപ്പകാരം സുഫഹ്ഇമ്കുക്കെ യ്യ, വിസ്തജ്യ- പറഞ്ഞയ 

ലി ) രൂ $ 0 ടേ ചിട്ട, ലക്ഷ്കൂണം ആഹൂയ ലക്ട്ൂണനെ ആഹ്വാനം ചെയ്യിട്ടു, രാമഃ 

രാമന്, ഇദം വചനം അബ്ബപിത് ഈ വലനത്തെ പറഞ്ഞു, സീതാം 

ആതശ്രിത്യ-സീതയെ ആശ്രയിച്ചിട്ട്, മഹാന് ലോകാപവാദഃടമഹ 

ത്തായ ലോകാപവാദം, മേ അഭവത് -എനിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നു . 

ഉടനെ രാമന് മന്ത്രിമാര്, വിജയന്, സുഹൃത്തുക്കഠം മുതലായവ 

രെയെല്ലാം പറഞ്ഞയച്ചശേഷം ലക്ഷ്മണനെ വിളിച്ചിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു 

സീതയെ സംബന്ധിച്ച് മഹത്തായ ലോകാപവാദം എനിക്കുണ്ടായി 

രിക്കുന്നു. 

21. സീതാംപ്രാതഭസമാനീയ വാല്പികേരാശ്രമാന്തികേ 
ത്ൃക്ത്വാശീഘംരഥേനത്വം പുനരായാഹിലക്ഷ്മണ! 
വക്ഷ്യസേയദിവാ കിഞ്ചിത്തദാമാം ഹതവാനസി. 

ലക്ഷ്മൂണ!-ഹേ ലക്ഷ്മണ! പ്രാതഃ സീതാം സമാനീയ കപ്രാതഭ കാല 
റു ര ൭ റ ന ലി ി ം ത്തില് സിതയെ കൊണ്ടുപോയി, വാല്ലികേട ആശ്രമാന്തികേവാലീ 

(മ 
് കു ത കി കിയുടെ ആശ്രമാന്തികത്തില്, തൃക്ത്വാടതൃജിച്ചിട്ടു, രഥേനംടരഥ 

ത്തോടുക്രടെ, ത്വം പുനഃ ശീഘം ആയാഹിംനീ പിന്നെ വേഗം വ 
ന്നാലും, കിഞ്ചില് വക്ഷ്യസേയദി- എന്തെങ്കിലും നീ പറയുന്നപക്ഷം, 
തദാ മാം ഹതവാന് അസിട അപ്പോഠം എന്നെ ഹനിച്ചവനായ് ഭ 
വിക്കും. 

അല്ലെയോ ലക്ഷ്മണ! നീ കാലത്തു” സീതയെ ക്രൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോം 
യി വാല്മീകിയുടെ ആശ്രമസമീപത്തില് ഉപേക്ഷി ചിട്ട” വേഗം ഇ 
ങ്ങോട്ടു' മടങ്ങിവരിക. മവത്തെന്തെങ്കിലും നീ 
തെന്നെ വധിക്കുന്നതിന്നു തുല്യമായിരിക്കും. 

52. 

പറയുന്നതായാല് അ 

ഇത്യക്തോലക്ഷ്ലണോഭീത്യാ പ്രാതരുത്ഥായജാനകീം 
സുഥന്ത്രസ്ൃരഥേകൃത്വാ ജഗാമ സഹസാവനം. 



1906 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

ഇതിഉ കുതഃ ലക്ഷ്മണ ട ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ട ലക്ഷ്മണന്, ഭീത്യാംഭീ 
തിയോടുക്രടെ, പ്പാതഭളത്ഥായ-പ്രാതഭകാലത്തില്ഉത്ഥാനംചെയ്യിട്ട്ം 
ജാനകിംടജാനകിയെ, സുമന്ത്രസ്യ രഥേകൃത്വാടസുമന്ത്രന്െറ രഥത്തി 
ലിരുത്തീട്ട്, സഹസാ വനം ജഗാമടവെട്ടെന്നു് വനത്തെ ഗമിച്ചു. 

രാമനാലിപ്രകാരം കല്ലിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷ്മൂണ൯ ഭയത്തോടുക്രടെ കാ 
ലത്തെ; നീറ൨. സുമന്ത്രന്െ രഥത്തില് സീതയെയിരുത്തി വേഗം 
കാട്ടിലേക്കുപോയി. 

സീതയെയുപേക്ഷിപ്പാന് ശ്രീരാമന് ലക്ഷൂണനോടു' പറയുന്നതി 
നെക്കുറിച്ച് ശ്രീപാല്ലീകി:__ 

ശ്വസ്ത്വം പ്രഭാതേ സെരമിത്രേ സുമന്ത്രാധിഷ്ണിതം രഥം 
ആരുഹൃസീതാമാരോപ്യയ വിഷയാന്തെ സമുല്സ്പജ 
ഗംഗായാസ്ത്പരേപാരേ വാല്ലീകേട സുമഹാത്മനഭ 
ആത്രമോദിപ്യസത്ാശസ്തമസാതീരമാത്രിതഃ 
തത്രൈനാംവിജനേരണ്ടേ ഉത്സൃജ്യ രഘുനന്ദന! 
ശീഘ്രമാഗച്ച സെൌമിത്രേ കുരുഷ്വ വചനംമമ 
നചാസ്ത്രി പ്രതിവക്തവ്യഭ സീതാംപ്രതികദാചന 
അപ്രീതിഹി പരാമേസ്യാദവ ചനേസ്തീന് വി ചാരിതേ.?? 

ഹ ലക്ഷ്മണ! നീ കാലത്തു” സുമന്ത്രന് തെയ്യാറാക്കുന്ന രഥ 
ത്തില് കയറിയിരുന്ന് , സീതയേയും കയററിയിരുത്തി, രാജ്യത്തിന്െറ 
അതൃത്തികടത്തികൊണ്ടുപോയുപേക്ഷിക്കുക. ഗംഗയുടെ അക്കരയില് 
താമസാനദീിതീരത്തില്, ഏററവും മഹാത്മാവായ വാല്ലീകിയുടെ ദേ 

വലോകസദ്ൃശമായ ആശ്രമത്തില്, ജനസഞ്ചാരമില്ലാത്ത ആ വന 

ത്തില് ഇവളെയുപേക്ഷിച്ചശേഷം, ഹേ സെരമിത്രേ! നി വേഗമി 
ങ്ങോട്ടുവരിക. സീതയെക്കുറിച്ച്' നീയൊന്നും എന്നോട് പറയേണ്ടാ 
വശ്യമില്ല. ഞാന് നന്നായാലോചിച്ചു നിശ്ചയിച്ച ഇക്കായുത്തില് നീ 

വിപരീതം പഠത്തോല് എനിക്കത്യന്തമപ്രിതി ജനി.ക്കം. 

59. വാല്ലീകേരാശ്രമസ്യാന്തേ തൃക്ത്വാ സീതാമുവാചസഭ 

ലോകാപവാദദഭീത്യാത്വാം തൃക്തവാന് രാഘപോ വനേ 

ദോഷോനകശ്ചിന്മേ മാത൪ഗച്ഛ്യാത്രമപദം മുനേഃ. 

വാല്ലീകേഃ ആത്രമസ്ൃ അന്തേ വാല്വീകിയുടെ ആശ്രമത്തിനെറ അ 

ന്തത്തില്, സീതാം തൃകുത്വാടസീതയെ തൃജിച്ചിട്ട് , സഃഉവാചടഅ 
വന് പറഞ്ഞു, ലോകാപവാദഭീത്യാംലോകാപവാദത്തില്നിന്നുണ്ടാ 
യ ഭീതികൊണ്ടു', രാഘവഃചരാമന്, ത്വാം വനേത്യക്തവാന്ട അങ്ങ 
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യെ വനത്തില് തൃജിച്ചിരിക്കുന്നു, മാതഃ-ഹേ മാതാവേ, മേ കശ്ചില് 

ദോഷടന_എനന്െഠ പേരില് ഒരു ദോഷവുമില്ല, മുനേഃ ആശ്രമപദം 

ഗച്ഛ മുനിയുടെ ആശ്രമസ്ഥാനത്തെ ഗമിച്ചാലും. 

വാല്വീകിയുടെ ആശ്രമസമീപത്തില് സീതയേയുപേക്ഷിച്ച ല 

ക്ഷൂണന് സീതയോട്ട്: പറത്തു. “ലോകാപവാദത്തെ ഭയപ്പെട്ട രാ 

മ൯ അങ്ങയെ കാട്ടിലുപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലെയോ മാതാവേ എ 
ു [ട് 

നെഠ പേരില് യാതൊരു ദോഷവും വിചാരിക്കരുത്. മുനിയുടെ ആ 

ശ്രമസ്ഥാനത്തില് പോയിരുന്നാലും.?? 

ലക്ഷ്മണന് സിതയോട്ട് പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ചു് ശ്രീവാല്ലീകി!!_ 

മ്ശരുത്വാ പരിഷദോമഭ്ധ്യേ പ്രതിവാദം സുദാരുണം 

പുരേജനപദേചൈവ ത്വല്കൃതേ ജനകാത്ഥജേ 

സാത്വം തൃക്താ നരേന്ദ്രേണ സാദ്ധ്വീകലസമന്വിതാ 

ലോകാപവാദഭീിതേന ത്വം തൃക്താ ദേവിനാന്ൃഥാ 

ഇഹാശ്രമേഷുചമയാ തൃക്തവ്യാത്വം ഭവിഷ്യസി 

രാജ്ഞെ* ശാസനമാജഞായ തഥൈവകില സൌഹൃദം 
തദേതജ്ജാഹാവി തിരേ മഹഷീണാം തപോവനം 
പുണ്യംചരമണീയംച വിഷാദംമാകൃഥാഃ ശുഭേ. 

“ഹേ ജനകപുത്രി! നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും അങ്ങയെക്കുറി 
ച്ച്' ജനങ്ങറം പറയുന്ന കഠിനമായ അപവാദത്തെ, സഭാമഭധ്യത്തില് 
വെച്ചു കേട്ടറി്്ത രാജാവു”, പതിവ്രതയും കലാ ചാരം തെററാതെ വ 
ത്തിക്കുന്നവളുമായ അങ്ങയെ ലോകാപവാദഭയത്താരി ഉപേക്ഷിച്ച 
താകുന്നു. മറെറാരുകാരണവുമില്ല. അതുകൊണ്ടു് ഈ ആശ്രമസ്ഥാന 
ങ്ങളില് ഭവതിയെ ഞൊനും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായ്ക്കുന്നിരിക്കുന്നു. അലപ്പ 
കാരംതന്നെ ഞാന് സൌഹാദ്ദത്തെയും ടര് രാ 
ജാവിന്െറ ശാസനത്തെ അനുഷ്ടിക്കാതെ കഴികയില്ലെല്ലൊ. ഇത് ഗം 
ഗാനദീതീരമാണ്.. ഇക്കാണ൭ പ്പടുന്ന തപോവനം പുണ്യവും മനോഹ 
രവുമായ സ്ഥലമാകുന്നു. ഹേ പരിശ്തുദ്ധോ! വിഷാദിക്കാതെയിവിടെ വ 
സിച്ചാലും.? 

93. ഇത്ചുകത്വാ ലക്ഷ്മൂണഃ ശീഘ്വം ഗതവാ൯ രാമസന്നിധിം 
സീതാപി ദുടഖസന്തപ്ലാ വിലലാപാതിമുശ്ധപത് 

ഇതി ക്ത്വാ ലക്ഷ്മണഃകഇപ്പകാരം പറഞ്ഞിട്ടു ലക്ഷ്മണന്, ശീഷ്വം 
രാമസന്നിധിം ഗതവാന്ചവേഗം നിയ പപ്പി മുഖ 



1929 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

സന്തപ്ലാ സീതാ അപിട ദുഃഖത്താല് ഏററവും തപിച്ച സീതയും, 
അതി മുശ്ധവത് ഏററവും മൂഡയെന്നപോലെ, വിലലാപ_വില 
പിച്ച. ) 

ഇപ്രകാരം സീതയോട്ട് പറഞ്ഞശേഷം ലക്ഷ്മണന് വേഗം രാമ 
സമീപത്തെ പ്രാപിച്ചു. സീതയാകട്ടെ അതിമുഃഖത്താല് പരിതപിക്കു 
ന്നവളായിട്ടു' ഏററവും മൂഡധയെന്നപോലെ പലതും പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു. 

29. ശിഷ്യ ശ്രത്വാതു വാല്പീകിട സീതാംണങഞാത്വാച ദിവൃദ്ദക് 
അഘ്യാദിഭിഃ പൂജയിത്വാ സമാശ്വാസ്യച ജാനകീം 
ഇഞാത്വാ ഭവിഷ്യം സകലമാര്പയന്മുനിയോഷിതാം 

ദിവ്യദൂക്' വാല്ലീകിടദിവ്യണഞാനിയായ വാല്ലീകി, ശിഷ്യൈഃ ശ്ര 
ത്വാടശിഷ്യന്മാര്മുഖാന്തരം ശ്രവിച്ചിട്ട്', സീതാം ഒഞാത്വാട സീതയാ 

ണെന്നറിത്ഞിട്ടു, ജാനകീംടജനകപുത്രിയെ, അര്ഘ്യാദിഭിഃ പൂജയി 

ത്വാ സമാശ്വാസ്യട അര്ഘ്യാദികംകൊണ്ടു' പൂജിക്കയും സമാശ്വസി 
പ്പിക്കയും ചെയ്യിട്ട് , ഭവിഷ്യം സകലം ജ്ഞാത്വാ ഭ ചിപ്പാന് പോകു 
ന്നതായ സകലത്തേയുമറിഞ്ഞിട്ട്, മുനിയോഷിതാം ആര്പയത് ചമു 

നിപത്തിമാരുടെ കയ്യില് അര്പിച്ചു. 

ദിവ്യജ്ഞാനിയായ വാല്ലീകിമുനി ആശ്രമസമീപത്തില് ഒരു 

സ്ലീ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടു കേട്ടു. സീതയാണെന്നറിഞ്ഞു. ഉടനെ പൂ 

ജാദ്രവ്യങ്ങള്ംകൊണ്ടു' ജാനകിയെ പൂടിച്ചാശ്വസിപ്പിച്ച മേലില് ഉ 

ടാവാ൯പോകുന്ന എല്ലാമറിഞ്ഞു. സിതയെ മഹഷീി പത്നിമാരുടെ 

കയ്യില് വേണ്ടതുപോലെ സംരക്ഷിപ്പാനായേല്പ്പിച്ചു. 

56. താസ്താം സംപൂജയന്തിസ്ക സീതാം ഭക്ത്യാ ദിനേദിനേ 

ഇഞാത്വാ പരാത്മനോലക്ഷ്മീം മുനിവാക്ഷേനയോഷിതഃ 

സേവാം ലഷ്രുഭ സദാതസ്യാ വിനയാദിഭിരാദരാല് 

താ_അവര്൪, താം സിതാംടആ സീതയെ, ദിനേദിനേടദിവസംതോ 

വം ഭകത്യാ സംപൂജയന്തിസ്തു- ഭക്തിയോടെ നന്നായി പൂജിച്ചു, മുനി 

വാക്യേനടമുനിവാക്യത്താല്, യോഷിതടംസ്പ്രികഠം, പുരാത്മന ല 

ക്ഷ്യം ഇഞാത്വാട പരമാത്മാവിന്െറ ലക്ഷ്തിയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ട്, വിന 

യാദിഭിഃടവിനയാദികലോടുക്രടെ, സദാ തസ്യാഃ സേവാം ചക്രുഃടഎ 

പ്പോഴ്ചം അവളൂടെ സേവയെ ചെയ്യു. 

മുനിപത്ഥിമാര് ആ സീതയെ ദിവസന്തോവം ഭക്തിപൂര്വം സാ 
ച് ൂ മരം പൂജിച്ചു. മുനി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു പരമാത്മാവായ മഹാപി്ു 
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വിന്െറ ഭായ്യയായ മഹാലക്ഷ്മിയാണ് സീതയെന്നറിഞ്ഞതിനാല് മ 

ഹഷിപത്തിമാര് എപ്പോഴും സീതയെ വിനയാദിഭാവങ്ങളോടുക്രടെ 

സേവിച്ചു. 

5/7. രാമോപിസീതാരഹിതഃ പരാത്മര് 

പിജ്ഞാനദ്ദക് കേവല ആദിദേവഃ 

സന്ത്യജ്യഭോഗാനഖിലാ൯ വിരക്തോ 

മുനിവ്രതോഭൂല്മുനി സേവിതാംഘ്ിഃ. 

പരാത്മാ_ പരമാത്മാവും, വിജ്ഞാനദ്ടക് ടവിജ്ഞാനമാകുന്ന നേത 

ത്തോടു ക്രടിയവനും, കേവല-ഏകനും, തആദിദേവ€- ആദിദേവനുംയ 

സിതാരഹിതഃസിതയോട വേറിട്ടവനുമായ, രാമഃ അപിടരാമനും, 

വിരക്തഃടവിരക്തനായിട്ടു്, അഖിലാന് ഭോഗാന്ടസകല ഭോഗങ്ങ 

മെ, സന്ത്യജ്യംസന്ത്യജിച്ചിട്ടു , മുനിസേവിതാം ഘ്ലിഃ_മുനികളാല് സേ 

വിക്കപ്പെടുന്ന അം ഘികളോടു കൂടിയവന്, മുനിവ്രതഃ അഭൂത് ടമുനി 

മാരുടെ വ്രതത്തോടു ക്രടിയവനായ് ഭവിച്ചു. 

പരമാത്മാവും ജഞാനസ്വരൂപനും, അദ്വിതീയനും ആദിദേവ 

നും മുനിമാരാല് സേവിക്കപ്പെടുന്ന പാദങ്ങളോടു ക്രൂടിയവനും സീത 

യെ വേറഠിട്ടിരിക്കുന്നവനുമായ രാമനും സകലവിഷയസുഖങ്ങളില്നി 

ന്നും വിരക്തനായിട്ട് രാജഭോഗങ്ങളെ ്െപ്പാം പരിത്ൃജിച്ച് മുനിമാരു 

ടെ വ്രതത്തോടുക്രടിയവനായ് ഭവിച്ചു. 

ഇതി ത്രീമദദധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാദേ 

ഉത്തരകാണ്ഡേ ചതുത്തോാധ്യായ$ 

സമാപ്ലം ത്രഭം ഭവതു. 



ഓഠനമോഭഗവതേ 

ശ്രിരാമചന്ദ്ാായ 
, , എ ഞ്ഞു. റും തം 

ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 
അഞ്ചാം സരഗം. 

രാമഗിതാ. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച. 
1. തതോജഗന്മംഗലമംഗലാത്മനാ 

വിധായരാമായണകീത്തിമുത്തമാം 
വ ചാരപൂവ്യാചരിതം രഷ്ൃത്തമോ 
രാജഷിവയ്യ്യേരഭിസേവിതംയഥാ. 

ജഗന്മംഗല മംഗലാത്മനാടജഗത്തുകളുടെ മഗെലങ്ങറാക്കും മംഗലമാ 
യിരിക്കുന്ന സ്വരൂപത്താല്, ഉ ത്തമാംടഉല്കൃഷ്ഠയായ, രാമായണകീ 
ത്തിംകരാമചരിതരൂപമായ കീത്തിയെ, വിധായ ഉണ്ടാക്കീട്ടു, സ്ഥി 
തഭരഘ,ത്ത മഃംസ്ഥിതനായിരിമന്നെ രഘുശ്രേഷ്ഠന്, തതം അനന്തരം, 
പുധ്യാചരിതംപൂവ്വന്മാരാല് ആചരിക്കപ്പെട്ടതും, രാജഷിവയ്യ്യേ_ശ്രേ 
ഷ്ലന്മാരായ രാജഷികളാല്, അഭിസേവിതംയഥാ- ആഭിമുഖ്യേന സേ 
വിക്കപ്പെട്ടതും എപ്പകാരമോ, തഥാചചാരട അപ്രകാരം ആചരിച്ചു. 

ഭഗവാന് പരമേശ്വരന് ശ്രീരാമലക്ഷ്മണസംവാദരൂപമായ രാമ 
ഗിതമുഖാന്തരം പാവ്വതീദേവിക്ക പരമതത്വത്തെയുപദേശിപ്പാന് ഭാ 
വിക്കുന്നു:-_ലോകങ്ങളിലുക്ള വക്ക് യാതൊരു മംഗള ങ്ങ0ം_ ആനന്ദാ 
നഭവങ്ങടുണ്ടോ- അവയെല്ലാം ആധാരമായ പൂര്ണാനന്ദം യാതൊ 
ന്നോ, യാതൊരു ബ്രഷ്മാനന്ദമോ, അതാകുന്നു ശ്രീരാമദേവന്െറ സ 
ത്ൃസ്വരൂപം. 

“തസ്ധ്യൈവാനന്ദസ്യമാത്രാമുപജീപന്തി? ആ ആനന്ദത്തിന്റെ 
അംശത്തെ ലോകത്തിലുള്ളവര് അനുജീവിക്കുന്നു, എന്നുള്ള ശ്രുതിയും, 
മംഗലാനാംചമംഗലലാ മംഗലങ്ങളുടെയും മംഗലം എന്നത്ഥമായ 
സ്തൂതിയും ശ്രിരാമസ്വരൂപം പു൪ണാനന്ദമാണെന്നുറപ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രിക്കു 
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ന്നവക്ട് പരമകല്യാണത്തെ നല്കുന്നതായ ആ സ്വരൂപത്താല് ലോ 

കോപദ്രവകാരികളായ രാവണാദി ദുരജനങ്ങളെ സംഹരിച്ചതിനെ 

ശ്രീവാല്വീകി മുതല്ലായ കവികം കാവ്യയരൂപേണ നിമ്മിച്ചു നിലനി 

ത്തിയതിനാല് ലോകത്തിലുക്ു വരുടെ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതി 

നനു സമത്ഥയായ ഉത്തമകീത്തിയെ ലോകത്തിലുറപ്പിച്ച ശ്രീരാമച 

നരന് സീതാപരിത്യാഗാനന്തരം, തന്െറ വംശത്തില് ജനിച്ചിരുന്ന പു 

വവന്മാരും, അന്ധന്മാരായ രാജഷിത്രേഷ്ഠന്മാരും ഏതുവിധം പ്രജാപരി 

പാലനം സല്കഥാശ്രവണം മുതലായ സതികായ്യങ്ങളില് പ്രവത്തി 

ച്ചിരുന്നുവോ അതുപ്രകാരം സ്വധമ്മാനുഷ്യാനത്തില് മാതരം ശ്രദ്ധയുള്ള 

വനായിരുന്നു. രാജഭോഗാനുഭവത്തില് വിരക്തനായിട്ടു്” അന്ത്യകാലം 

കഴിച്ചക്രട്ടിയെന്നുസാരം. 

8, സൌമിത്രിണാപൂഷ്ട ഉദാരബൂദ്ധിനാ 

രാമഭകഥാടപ്രാഹ പുരാതനിഃശ്ൂഭാഃ 

രാമഞഭപ്രമത്തസ്യ ൮ൃഗസ്ൃശാപതോ 

ദ്വിജസ്ൃതിയ്യുക്തച മഥാഹരാഘവഃ. 

ഉദാരബുഭധിനാട ഉ ദാരയായ-ഉല്കൃഷ്ഠ ഗുണവതിയായ--ബുദ്ധിയോടുക്ര 

ടിയ, സെൌൌമിത്രിണാടസുമിത്രാപുതനാല്, പഷ്കടരാമഭ പൃ.ഛിക്കപ്പെട്ട 
രാമന്, പുരാതനീഃ -പണ്ടു സംഭവിച്ചുത്തായ, ശൃഭാഃകഥാട_ശോഭനക 
ഥകളെ, പ്രാഹം പറഞ്ഞു. പ്രമത്തസ്ൃയംപ്രവൃത്തിയില് മനസ്സിരുത്താ 
തിരുന്ന, നൃൂഗസ്യരാഥഞം നൂഗരാജാവിന്ന്, ദവിജസൃശാപതഭ_ ദ്വിജ 
ന്െറ ശാപംനിമിത്തം, തിയ്ക്യക്തവംടതിയ്യഗ്യോനിയിലുണ്ടായ ജന്മ 

ത്തെ, അഥരാഘവഭ ആഹകം അനന്തരം രാഘവന് പറഞ്ഞു. 
സിതയെ പരിത്യജിച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടായ രാമനെറ മനഃ സന്താപ 

ത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാന് ഉദാരബുദ്ധിയായ ലക്ഷ്ൂണ൯ ഓരോ ചോല്പ്യം 
ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോം പണ്ടു കഴിത്തെ ചില സല്കഥകളെ_ 
വസിഷ്ഠമഹഷിയും നിമിരാജാവും - തമ്മില് സംഭാഷണം ചെയതായ 

ത 
തള കഥകളെ രാമന ലക്ഷ്കൂനോടു' പറഞ്ഞു. പിന്നെ കഥാപ്രസംഗം തുട 

നനുകൊണ്ട രുന്നപ്പോംം സ്വപ്രവൃത്തിയില് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിരു ് ക് താത്തതുകൊണ്ടെ ബ്രാഹ്മണശാപം നിമിത്തം കൃകലാസമായാഭ്ു 
വിച്ച (ഓന്തായി ജനിച്ച) യൂഗരാജാവിന്െറ കഥ രാമന് ലക്ഷ്കൂണ 
നോടു പറഞ്ഞു. 

ഗരാജാവിനെ ന സംബന്ധിച്ചതായ ഈ ചരിരൂ ിവാല്വീ 
ര് 

(്ര0 ശ്രിവാ കിയത്തിലും, മഹാഭാരതത്തിലും, ശരീ രിമഹാഭാഗവതത്തിലും കാനെന്നു 
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ണ്ടു. വര്ണനകളില് അപിടവിടെ അല്ലാല്ലവൃത്യാസം മൂന്നിലും കാ 

ണുന്നുണ്ടു. ശ്രീവാല്വീകീയരാമായണത്തില് കാണുന്ന കഥാരീതിയിചി 
ടെ കാണിക്കാം: നഗനെന്നു പേരായ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അ 

ദ്ദേഹം ഒരിക്കല് ബ്ബാഹ്മണക്കായ്യ്ക്ലോണ്ടു' അധികം പാല് കറക്കുന്ന അ 

നേകം പത്തുക്കമെ കുട്ടികമോടുക്രടെ ദാനംചെയ്തു. ആ ക്രടത്തില് അ 

ഗ്നിഹോത്രാദികമ്മശ്രദ്ധയോടുക്രൂടെ യിരിക്കുന്ന ഒരു ദരിദ്രബ്ബാഹ്മണ 
നെറ ധേനു വന്നുചേന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവു” സ്വധേനുക്കളുടെ 

സംഘത്തില് അനസ്നായ ഒരുവനെറ ധേനു ഉംംപ്പെട്ടിതന്ന സംഗതി 

അറിയാതെ അതിനെയും ഒരു ബ്ബാഹ്മണന്ന് ദാനംചെയ്യു. ആ ധേനു 

വിന്െറ ഉടമസ്ഥന് കാണാതിരുന്ന തന്െറ ധേനുവിനെ തിരഞ്ഞു 
കൊണ്ടു് കനഖലം എന്ന ഗ്രാമത്തില് വന്നുചേന്നു. അവിടെ ഒരു ബ്രാ 

ഹ്മണഗൃഹത്തില് തനെറ ധേനുവിനെക്കണ്ടു്. ശബളാ എന്നായിരുന്നു 

ആ പശ്രുവിന്നു പേര്. “ശബ്ബളേ വാവാ?” എന്നുപറഞ്ഞു വിളിച്ച. 

പശു തന്െറ സ്വാമിയുടെ സ്വരം അറിഞ്ഞ്” പിന്നാലെ നടന്നുപോ 

യി. ഇപ്പോഴത്തെ ഉടമസ്ഥനായ ബ്രാഹ്മണന്, പത്രുവിന്െറ പണ്ട 

ത്തെ ഉടമസ്ഥനോട്ട് എറെറ പത്തുവിനെ നിങ്ങം അപഹരിച്ചുകൊ 

ണ്ടുപോകുന്നതിന്നു കാരണമെന്താണെന്നു പറഞ്ഞ് വാഗ് വ്യവഹാരം 

നടന്നു. അന്യോന്യം സംഗതി*പറതഞ്ഞപ്പോഠം വഴക്കു തീപ്പ്ാനായി 

രാജസമീപത്തിചേക്ക് രണ്ടുപേരും ചെന്നു. രാജദപാരത്തില് അനേകം 

ദിവസം നിന്നിട്ടും രാജാവിനെ കാണ്മാന് അനുവാദം കിട്ടാഞ്ഞതുകൊ 

ണ്ട് ബ്രാഹ്മണര് രണ്ടുപേരും കോപിച്ചു രാജാവിനെ ശപിച്ചു. കാ 

യം പറവാന് വന്നിരിക്കുന്നവക്ക്' അങ്ങുന്ന് കാണ്മാന് അവസരം 

നല്കാത്തതുകൊണ്ടു്' പ്രാണികഠംക്കുകാണ്മാന്കൊള്ളരുതാത്തതായ കൃ 

ക്ലാസമായ് ഭവിക്കും. ബഫഹുകാലം അങ്ങിനെ കഴിയുമ്പോറം യദുകുല 

തില് വാസുദേവന് എന്ന പേരോടുക്രടെ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാന് 

്രീവിഷ്ണു അങ്ങയെ ശാപ ത്തില്നിന്നു മോചിപ്പിക്കും?” ഇതാണ് ശ്രീ 

വാല്വീകിയവചനം. 

ഒ, ,ദാചിദേകാന്തഉപസ്ഥിതം പ്രളം 

രാമം രമാലാലിതപാദപങ്കജം. 

സൌമിത്രിരാസാദിതത്രദ്ധ ഭാവന? 

പ്രണമ്യഭകത്യാ വിനയാന്വിതോബ്വവീത്. 

കദാചിത'ച ഒരിക്കല്, ഏകാന്തേഉപസ്ഥിതംംഏകാന്തത്തില് ഉ 

പസ്ഥിതനും, രമാലാലിതപാദപങ്കജം-ലക്ഷ്മീദേവിയാല് ലാലിക്ക 
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പ്പെടുന്ന പാദപത്മത്തോടുക്ൂടിയവനും, പ്രഭംരാമംംസവ്വേശ്വരനുമാ 

യ രാമനെ, ആസാദിതശ്രദ്ധ ഭാവനഃ൭ സൌമിത്രിഃ_ സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നശു 

ദ്ധഭാവനയോടുക്രടിയ സുമിത്രാപുത്രന്, ഭകത്യാപ്രണമ്യ- ഭക്തിയോടുക്ര 

ടെ പ്രണമിച്ചിട്ട്, വിനയാന്വിതഭഅബ്രവീത് -വിനയത്തോടുക്രടിയ 

വനായിട്ട' പറഞ്ഞു. 

സാക്ഷാല് ലക്ഷ്മീഭഗവതിയാല് സേവിക്കപ്പെടുന്ന പാദപങ്കജ 

ങ്ങളോടുക്രടിയ ശരീമഹാവി്ണ്റവും വ ശ്രീരാമച 

ദ്രന് ഒരുനാഠം ഏകാന്തത്തില് വസിക്കുന്നസമയം അന്തഭകരണ 

ത്തില് പരിശുദ്ധിയോടുക്രടിയ ലക്ഷ്മണന് സഥീപത്തുചെന്നു ഭക്തിപു 

ര്വം നമസ്തുരിച്ചു വിനയത്തോടുക്രടെ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. 

4. ത്വംശ്ുദ്ധബോധോസിഹിസര്വദേഹിനാ 

മാത്മാസ്യധീശോസിനിരാകൃതിഃസ്വയം. 

പ്രതീയസേമ്ഞാനദ്ദശാം മഹാമത്യേ് 
പാദാബ് ജളംഗാഹിതസംഗസംഗിനാം. 

മഹാമതേംമഹതിയായ__സര്വത്തേയും വ്യ്യാപിക്കുന്നപ മതിയോടു 

ക്രടിയോവേ, ത്വംതുദ്ധബോധദഅസിട നിന്തിരുവടി തരദ്ധണജഞൊാനസ4 

രൂപനാകുന്നു, സര്വദേഹിനാം ആത്മാ അസിടസര്വദേഹികളുടെ 

ആത്മാവാകുന്നു, അധീശഃഅസി-നിയന്താവാകുന്നു, സ്വയം നിരാക്ൃ 
തിഃംസ്വതേആകൃതിരഹിതനാകുന്നു, പാദാബ് ജഭംഗാഹിതസംഗസം 

ഗിനാം ഒഞാനദ്ശാം പ്രതിയസേംപാദകമലങ്ങളില് ഭംഗമെന്നപോ 

ലെ ചെയ്യപ്പെട്ട ചേച്ചയോടുക്രടിയവരുടെ സംഗമുളഭുവഠായ ഇതൊ 
നമാകുന്ന ദൂഷ്ണിയോടുക്ൂടിയവരാല് അറയപ്പെടുന്നു. 

സകലത്തെയും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിവൃത്തിയോടുക്രടിയോ 
വേ! നിന്തിരുവടി പരിശുഭ്ധജ്ഞാനസ്വരൂപനും സര്വശരീരികകില് 

ടി ി ജിവസ്വരൂപനും, അന്തയ്യ്യാമിരൂപേണ സര്വത്തേയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന 
റ ന ് ര ന റ ; 7 ഈശ്വര 100, സാധാരണ ജനങ്ങളെ പ്പോലെ കമ്മാധിനമായ ശരീര 

ത്തോടു ക്രടാത്തവനുമാണെന്നു്' നിന്തിരുവടിയുടെ പാദാരവിന്മങ്ങളില് 
വണ്ടെന്നപോലെയിരിക്കുന്ന അന്തഭകരണത്തോടുക്രടിയ ഭക്തന്മാരു 
ടെ സംസ൪ഗത്താല് സിദ്ധിച്ച വേദാത്ഥഇഞാനമാ ശകുന്ന കണ ി ഒ്ണുളൂളഒവര 
റവിയുന്നു. 

9. അഹംപ്രപന്നോസ്തിപദാം ബുജംപ്രഭോ 
ഭവാപവര്ഗംതവയോഗിഭാവിതം. 
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യഥാംജസാജഞാനമപാരവാരിധിം 
സു ഖംതരിഷ്യാമിതഥാനുശാധിമാം. 

യോഗിഭാവിതം_യോഗികകാല് ഭാവിക്കപ്പെടുന്നതും, ഭവാപവര്ഗം_ സംസാരത്തിനെറ നിവൃത്തിക്കാസ്റ ദവൃമായ, തേ പദാംബുജം_നിന്തിരു വടിയുടെ പാദാരവിന്ദത്തെ, അഹംപ്രപന്നഃ അസ്തി - ഞാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, അപാരവാരിധിം അജ്ഞാനം കരയില്ലാത്ത സമുദ്രമായ അജ്ഞാനത്തെ, യഥാ അംജസാ സുഖംതരിഷ്യാമിട ഞാന് ഏതുവിധ ത്തില് വേഗം സുഖമായിട്ടുതരിക്കുമോ, തഥാമാം അനുശാധി_ അപ്രകാ രം എന്നെ അനുശാസിച്ചാലും 
ഹേ പ്രഭോ! സംസാരസങ്കടത്തെത്തീക്കുന്നതും അതിന്നായിട്ടു് യോഗികം ധ്യാനിക്കുന്നതുമായ നിന്തിരുവടിയുടെ ചരണകമലത്തെ 

ഞാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. കരകാണാന് കഴിയാതിരിക്കുന്ന അജ്ഞാ നസമുദ്രത്തെ ഏതുവിധത്തിലായാല് സുഖമായിക്കടക്കുലാന് കഴിയു 
മോ ആ വിധത്തിലെന്നെ അനുശാസിച്ചാലും:__ആ മാര്ഗത്തെയെ 
നിക്കുപദേശിച്ചാലും. 

6. ശ്രത്വാഥസൌമിത്രിപചോഖിലംതദാ 
പ്രാഹപ്രപന്നാത്തി ഹരഃ പ്രസന്നധീഃ 
വിജഞാനമജ്ഞാനതമോപശാന്തയേ 
ശ്തിപ്രപന്നം ക്ഷിതിപാലഭൂഷിതട. 

അഥ അഖിലം സെരമിത്രിവല ചഃ ശ്രത്വാടസുമിത്രാപുതൂനന്െറ അഖ്ിച 
മായ വാക്ൃൃത്തെ ശ്രവിച്ചിട്ട് , പ്രപന്നാത്തിഹരഃ_ശരണം പ്രാപിച്ച 
വരുടെ മുഭഖത്തെ ഹരിക്കുന്നവനും, പ്രസന്ന ധിഃടപ്രസന്നയായ__ 
ദോഷസംസര്൪ഗമില്ലാത്തതായ ബുദ്ധിയോടുക്രടിയവനുമായ, ക്ഷിതി 
പാലഭൂഷണടട രാജാക്കന്മാരുടെ അലങ്കാരഭൂതന്, അണജ്ഞാനതമോപ 
ശാന്തയേം അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്ധകാരത്തിന്െറ ഉപശാന്തിക്കാ 
യ്കോണ്ടു', ശതിപ്രപന്നം വിജ്ഞാനംടവേദത്താല് പ്രതിപാദിക്കപ്പെ 
ട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനത്തെ, തദാ പ്രാഹ- അപ്പോം പറഞ്ഞു. 

ലക്ഷ്മണന് പറഞ്ഞതിനെ മുഴുവനും കേട്ടശേഷം ശരണാഗത 
ന്മാരുടെ സങ്കടം തീക്കുന്നവനും, ഭൂമാദിദോഷങ്ങഥം ബാധിക്കാത്ത 
ബുദ്ധിയോടുക്രടിയവനും, രാജത്രേഷ്ഠനുമായ രാമന്, സംസാരകാരണ 
മായ അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തിനെറ നാശത്തിന്നു വേഭാന്തവാക്യത്താല് 
ുറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാവാക്യാത്ഥജ്ഞാനത്തെയുപദേശിച്ചു. 
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[0 ആദൌസ്വവര്ണാതശ്രമവര്ണിതാഭഃ ക്രിയാഃ 

കൃത്വാസമാസാദിതത്രദ്ധമാനസഭ 
സമാപ്യതല്പൂര്വമുപാത്തസാധനഃ 

സമാശ്രയേല് സല്ശഗുരുമാത്മ ലബ്ലയയേ. 

ആദൌ- ആദിയില്, സ്വവര്ണാത്രമപര്ണിതാഃ ക്രിയാഃ കൃത്വാട 

സ്വവര്ണാശ്രമങ്ങളില് വര്ണിക്കപ്പെട്ട ക്രിയകളെ ചെയ്യിട്ടു ം സമാ 
സാദിതത്രദ്ധമാനസഃ_സമ്പാദിക്കപ്പെട്ട ശ്രദ്ധമാനസത്തോടുക്രടിയവ 

നും, തല്ചൂര്വം ഉപാത്തസാധനദ-അതോടുക്രടെ സമ്പാദിച്ച സാധ 

നങ്ങളോടു ക്രടിയവനുമായിട്ടു , സമാപ്പുടസന്യസിച്ചിട്ട് , ആത്മലബ്ല 

യേം ആത്മമഞൊനത്തിന്നായ്യോണ്ട് , സല്ഗുരും സമാശ്രയേത് “സല് 

ഗുരുവിനെ സമാശ്രയിക്കേണം. 

വേദാന്താത്ഥജ്ഞാനമുണ്ടാവാന്൯ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളെ 

പുറയുന്നു:-_ ബഹിരംഗസാധനങ്ങം, അന്തരംഗസാധനങ്ങം എനന 

രണ്ടുവിധത്തില് ഇഞാനസാധനങ്ങലെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരവരു 
ടെ വര്ണാശ്രമങ്ങളിലിരുന്നു നടത്തേണ്ടതായി ശാസ്രരൂത്താല് നിശ്ച 
യിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിത്വനൈമിത്തിക യണഞദാനാദിക്രിയകമെ ശ്ര 
ദ്ധാപൂവ്യം അനുഷ്ടിക്കണം. ഫലകാംക്ഷക്രടാതെ ഈശ്വരാര്പടനബു 
ഭധയായ്യ്യന്ന ഈ കമ്മങ്ങളില് നിന്നു അന്തഃകരണശുദ്ധി യണ്ടാകും. 
കാമക്രോധലോഭാദിവ്ൃത്തികറം നശിക്ഷം. അതുനിമിത്തം മനദഃശ്രദ്ധിയു 
ണ്ടാകം. ആകയാല് നിതൃനൈമിത്തികാദികമ്മാനുഷ്യാനം ബഹിരംഗ 
സാധനം ഇതോടുക്രടെ ശമദ മാദികമേയുയം സമ്പാദികേണെം. മനസ്സി 
നേയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും കീഴടക്കേണം. ശമാദിസമ്പത്തി, അന്തരംഗ 
സാധനം. ശമാദിസാധനസമ്പന്നന് ആത്മങ്ഞാനത്തിന്നുപചേണ്ടി പ്പി 
ഷയവിരകതിയൊടുക്രടെ സന്പൃസിക്കേണം. ശമദമവൈരാഗ്യാദിദൂഡ 
പ്പെടുന്നതുവരെ കമ്മം ചെയ്യേണം. അനന്തരം കമ്മങ്ങകെ സന്പ്യസി 
ക്കേണമെന്നു സിദ്ധാന്തം. പിന്നെ ആത്മസവരൂപത്തെ ബോധിപ്പി 
ക്കുന്ന തത്വമസ്യാദിമഹാവാക്യാത്ഥത്രവണ ത്തിന്നായ്യ്കരോണ്ട് സല്ഗു 
രുവിനെ ആതശ്രയിക്കേണം. ശ്രോത്രീയംബ്ഹ്മനിഷ്ഠം? എന്ന വാക്യ 
ത്താല് ശുരു, ശാസ്ധണജഞനും ബ്രഹ്മസാക്ഷാല് കാരം ലജിഷയ്മനമയി 
രിക്കേണമെന്നു പറയപ്പേട്ടിരിക്കുന്നു. ഗുരുമുഖത്തില് നിന്നു കേക 
തെ, വ്യുല്പത്തിബലത്താല് മഹാവാക്യാത്ഥനിരൂപണം ചെയ്യുന്നതു 
കൊണ്ടു ജഞൊനം ദൂഡധമാകയില്ലെന്നു കാണിപ്പാനാണ്' ഗുരുവിനെ ന 
ന്നായി... ഭകതിശ്രദ്ധാപൂ്യം_ആശ്രയിക്കേണമെന്നു വിധിച്ചത്. 
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8. ക്രിയാശരീരോത്ഭവ ഹേതുരാദ്ൃതാ 
പ്രിയാപ്രിയൌതൌ ഭവതഭസുരാഗിണഃ 
ധമ്മേതരൌ തത്രപുനദശരീരകം 
പുനഭക്രിയാ ചക്രവദീയുതേഭവഃ. 

ആദ്ദതാ ക്രിയാ ആദരിക്കപ്പെട്ട കമ്മം, ശരീരോത്ഭവേ തുഃ.ശരീര 
ത്തിനെറ ഉത്ഭവത്തിന്നു കാരണം, തത്ര സുരാഗിണഃ_ ആ ജന്മത്തില് 
സുരാഗമുകൂള പുരുഷന്ന്, ധമ്മേതരൌ പ്രിയാപ്രിയൌ ഭവതഃ_ധമ്മാധ 
മ്മങ്ങറം പ്രിയാപ്രിയങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നവയായ് ഭവിക്കും. പുനഃശരീ 
രകംട പിന്നെയും ശരീരം, പുനഃക്രിയാട പിന്നെയും കമ്മം, ഭവഃചക്ര 
വല് ഈയ്യതേകസംസാരം ചക്രമെന്നപോലെ പറയപ്പെടുന്നു. 

സംസാരം ചക്രമെന്നപോലെ ചുററിത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
താകുന്നു. അതു നിലയ്യ്േണമെങ്കില് അതിന്െറ കാരണമായ അഓ്ഞാ 

നം നശിക്കേണം. അതിന്നു ആത്മതത്വം അറിയുകതന്നെ വേണം. 

അതിന്നു വേദാന്തവാക്ലാത്ഥ വിചാരം ആവശ്യം. അതിന്നു ഗുരുവി 
നെ ആകശത്രയിക്കേണം എന്നതിനെ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. 

സംസാരം ചക്രമെന്നപോലെ ചുററിത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കന്ന 
താണെന്നു തത്വയ്ഞന്മാർ പറയുന്നു: _ എങ്ങിനെയെന്നാല്:__ ആദര 

പൂര്വം കഴിഞ്ഞു ജന്മത്തില് ചെയു കമ്മം ഈ ജന്മത്തിന്നു കാരണമാ 
യിഭവിച്ചു. ഈ ശരീരത്തില് ദരൃസക്തിപൂര്വം വി ഷയാഭിലാഷയുക്ട 

പുരുഷന് വിഷയങ്ങളെ സമ്പാഭിപ്പാ൯ ചെയ്യുന്ന കമ്മങ്ങളില് ചില 

തു ധമ്മവും ചിലത് അധമ്മവുമായി കലാശിക്കും. ധമ്മാധമ്മങ്ങളില് 
നിന്നു സുഖവും ദുഃ ഖവുമുണ്ടാകും. പിന്നെയും കമ്മങ്ങറം, പിന്നെയും 

ജന്മങ്ങ0ം, ഇങ്ങിനെ സംസാരം ചക്രംപോലെ ചുററിത്തിരിഞ്ഞുകൊ 

ണ്ടിരിക്കും. തിരിയുന്ന ചക്രത്തിന്െറ കിഴ് ഭാഗം ചിലപ്പ്ോോഠം മേ 

ല്ലോട്ടപോകും. ഉടനെ താഴത്തുവരും. ഇതുപാലെ ധമ്മാധിച്ചത്താല് 

ദേവാഭി ശരീരലാഭം, അധമ്മാധിക്യത്താല് തിയ്യഗാദി യോനിപ്പാ 

പ്പി. ഇങ്ങിനെ കമ്മങ്ങളും ജന്മങ്ങളും അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊ 
തത 

ണ്ടിരിക്കുന്ന. 

9. അജങ്ഞാനമേവാസൃയഹിമൂലകാരണം 

തദ്ധാനമേവാതവിധൌ വിധീയതേ 
[ത] 

വിദ്യ്യൈവതന്നാശ വിധൌപടിയസീ 
നകുമ്മതജ്ജ സറ ിരോധ മീരിതം. 
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ല് 
അസ്യ മൂലകാരണം അജ്ഞാനം ഏവ ഹിടഇതിനെറ (സംസാര 

ത്തിന്െറ) ആദികാരണം അണഞ്ഞാനംതതന്നെ നിശ്ചയം, അത്ുരവിധൌക 

ഈ കായ്യത്തില്. (സംസാരനിവ്ൃത്തില ക്ഷണകായ്യുത്തില്) തഭ്ധാനം 

ഏവം അതിന്െറ. ( അങ്ഞാനത്തിനെറുനാശംതന്നെ, വിധീയതെംവി 

ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, തന്നാശവിധൌ- അതിന്െറ (മൂലാണ്ഞാനത്തി 

റെ റ) നാശനത്തില്, വിദ്പാ ഏവ പടീയസീ൭ വിദ്യ (ജ്ഞാനം) ത 

ന്നെ സമത്ഥാ, കമ്മ ന കമ്മമല്ല, തജ്ജം_ അതില്നിന്നുണ്ടായത്', സ 

വിരോധം ഇരരിതം-വിരോധത്തോടുക്രടിയത് എന്നു പറയപ്പെട്ടിരി 

കടന്നു. 

ഉനനമരണരൂപമായ സംസാരത്തിന്നു” ആത്മസ്വരൂപത്തെ അ 

റിയാതെ ദേഹേന്ദ്രിയാദടി സംഘാതത്തെ ആത്മാവെന്നു തെററിദ്ധരി 

ച്ചതായ അറിവില്ലായ്യതന്നെ കാരണം. അതിനാല് സംസാരം നശി 

ക്കേണമെങ്കില് അണഞാനം നശീിക്കേണം. ആത്മാജ്ഞാനം നശിക്കേ 

ണമെങ്കില് ആത്മസ്വരൂപം അറികതന്നെ വേണം. അവിദ്യാരൂപമാ 

യ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുവാന് വിദ്യാരൂപമായ ജ്ഞാനം തന്നെ 

സാധനം. കമ്മമല്ല, കമ്മം അമ്ഞാനത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നതാകയാല്, 

അഖഞാനവിരോധിയല്ല. ഏതൊന്നിന്നേതൊന്നുവിരോധിയേറ അതതി 
നെ നശിപ്പിക്കും ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചം നശിപ്പിക്കന്നതുപോലെ അ 

ഇഞാനത്തെ ഇഞാനം നശിപ്പിക്കും. രജ്ജുവിന്െറ ശരിയായ സ്വരൂ 

പമറിയാഞ്ഞതിനാലുണ്ടായ സപ്പുദ്രാന്തി നശിക്കേണമെങ്കില് രജ 
സ്വരൂപത്തെ നന്നായറിയുകതന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ടു സച്ചിദാന 
ന്ദ ലക്ഷണമായ ആത്മാവിനെ അറിയാ തതതിനാല് അനതജഡമുഃ 
ഖാത്മകമായ ശരീരത്തെ ആത്മാവെന്നു തെററായി ധരിച്ചതുകൊണ്ടു 
ടായ സംസാരം നശിക്കേണമെങ്കില് ശരിരം അവസ്ത (അസത്യം)വാ 
ണെന്നും ആത്മാവുതന്നെ സത്ൃസ്വരൂപമെന്നും ആ ആത്മാവുതന്നെ 
ഞാന് ദേഹമല്ലെന്നും ധരിക്കേണം. ആകകാല് സംസാരബന്ധ 
ത്തില് നിന്നു മോചിക്കേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവന് ഞാനം സമ്പാദി 

പ്പാന് സല്ഗുരുവിനെ ആതശ്രയിക്കുകതന്നെ വേണമെന്നു സമത്ഥിച്ചി 
രിക്കുന്നു. 

10. നാഖഞാനഹാനിന്നച രാഗസംക്ഷയോ 
ഭവേത്തതഃ കമ്മസദോഷമുത്ഭവേത് 

തതഭപൂനഃ സംസ്പതിരപ്യവാരിതാ 

തസ്ത്ാല്ബുധോജ്ഞാനവി ചാരവാന്ഭവേത്. 



1998 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

അമജ്ഞാനഹാനിഭ നം അമജ്ഞാനത്തിന്നു നാശം ഭവിക്കില്ല, രാഗസം 
ക്ഷയ ന ഭവേല്ചരാഗത്തിന്നു ക്ഷയം ഭവിക്കില്ല, തത*അതില്നി 
നനു, സദോഷം കര്മളത്ഭ പേത ദോഷവത്തായ കമ്മം ഉത്ഭവിക്കും, 
തതഃ പുനഃ സംസ്ൃതിഭ അവാരിതാ- അതില്നിന്നു പിന്നേയും സംസാ 
രം തടുക്കപ്പെടുകയില്ല, തസ്മാത് ബുധഃ-അതുകൊണ്ടു് വിദ്വാന് ഞാ 
നവിചാരവാന് ഭവേത് ടജ്ഞാനസാധനമായ വേദാന്താത്ഥത്തെ വി 
ലാരിക്കുന്നവനായ് ഭവിക്കേണം. 

നിത്യനൈമിത്തികാദികമ്മാനുഷ്ഠാനത്താല് അജ്ഞാനനാശമോ, 
രാഗാഭിവ്ൃത്തികറംക്ക്' ക്ഷയമോ ഉണ്ടാകയില്ല. ക്ഷണഭംഗുരങ്ങളായ 

ഭോഗങ്ങളും, തന്നാശത്തില് വീണ്ടും ജനനമരണങ്ങളും സംഭവി 

ര്൭ഒ൦. സംസാരത്തിന്നു നാശമുണ്ടാകയില്ല. അതുകൊണ്ടു് വിവേകമുള്ള 
പുരുഷ൯ ആത്മസ്വരൂപത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന വേദാന്തവാക്യാത്ഥ 
ങ്ങളെ ഗുരുമുഖത്തില്ന്നിന്ന് കേട്ടതിനെ മനനാദികഠംകൊണ്ടറപ്പിക്കു 
വാന് ശ്രമിക്കുകതന്നെ ചപേണം. 

11. നനുക്രിയാവേദമുഖേനചോദിതാ 

യഥൈവവിദ്യാപുരുഷാത്ഥസാധനം 

കര്തവ്ൃതാപ്രാണഭതഃ പ്രചോദിതാ 

വിദ്യാ സഹായത്വമുപൈതിസാപുനഃ 

യഥാവില്ല്യാ പുരുഷാത്മസാധനം - യാതൊരുവിധത്തില് വിദ്യ പുരു 

ഷാത്ഥസാധനമോ, തഥാ ക്രിയാ വേദമുഖേന ചോദിതാം അപ്രകാ 

രം ക്രിയയും വേദമുഖത്താല് കല്ലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പ്രാണഭൂതഃ ക്രിയാ 

കത്തവ്യതാ ചോദിതാടപ്രാണനുള്ള വന്നു് ക്രിയ കത്തവ്ൃത്വേന പറ 

യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സാ പുനഃ വിദ്യാസഹായത്വം ഉപൈതിട അതു പി 

ന്നെ വിദ്യയുടെ സഹായഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

ഇഞാനംതന്നെ മോക്ഷകാരണം. ഥഞാനകമ്മസമുച്ചയവാദം ശ 

രിയല്ലെന്ന്' കാണിപ്പാന് ഭാവിക്കുന്നു. സമുച്ചയ വാദത്തെ ഖണ്ഡിപ്പാന് 
വേണ്ടി ആദ്യം അനുവദിക്കുന്നു: പൂര്വപക്ഷസ്വരൂപം:__വേദം, പു 

രാണം എന്നിവ ജ്ഞാനത്തെ മോക്ഷസാധനമായ്യറയുന്നതുപോലെ 

ത്തന്നെ കമ്മത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുവെല്ലൊ. “:ഉഭാഭ്യാമേവ പക്ഷാ 

ഭ്യാം യഥാഖേ പക്ഷിണാംഗതിട തഥൈവ ഇഞാനകമ്മഭ്യാം പ്രാപ്യ 
മ തേ ബഷ്മശാശ്വതം.? രണ്ടു ചിറകുകളുടെ സഹായത്താല് പക്ഷി 

കം ആകാശത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നതുപോലെ ജഞാനകമ്മങ്ങളുടെ സ 



അഞ്ചാം സഗ്ഗം 1999 

ഹായത്താല് ശാശ്വതബ്ബഷ്മത്തെ മനുഷ്യനു പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നിങ്ങി 

നെ യൃക്തിക്കും അനുഭവത്തിന്നും യോജിച്ചവിധത്തില് കമ്മവും മോ 

ക്ഷ സാധനംതന്നെയെന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല പ്രാ 

ണനുള്ളവക്കു കമ്മം ക്രടാതെ കഴിയാത്തതാകയാല് കമ്മവും അവശ്യം 

ചെയ്യത്തക്കതുതന്നെയെന്ന്' വേദം സിഭധാന്തിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ചെ 

യ്യുന്ന കമ്മം പിന്നെ ഞാനത്തിന്ന് സഹായമായും ഭവിക്കുന്നു. 

19. കമ്മാകൃതൌ ദോഷമപിശുതിര്ജഗൌ 

ത്താല് സദാകായ്യുമിദം മുമുക്ഷുണാ 

നനുസ്വതന്ത്രാധ്രുവ കായ്യ്യകാരിണീ 

വിദ്യാനകിഞ്ചിന്മനസാപ്യപേക്ഷതേ. 

കമ്മാ കൃത്രൌംകമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതില്, ദോഷം അപി ശ്രതിഃ 

ജഗൌംദോഷത്തേയും വേദം പഠത്തിരിക്കുന്നു, തസ്മാല് ഇദം മുമു 

ക്ഷൃയണാ സദാകായ്യം അതുകൊണ്ടിതു__കമ്മം__ മുമുക്ഷൃവിനാല് എ 

പ്പോഴചം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു, നനുംഎന്നാല്, ധ്രുവകായ്യകാരിണീ 
സ്വതന്ത്രാ വിദ്യാ ധ്രുവമായ കായ്യയത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രയായ 
വില്ല, മനസാപി കിഞ്ചിത് ന അപേക്ഷതെട മനസ്സരകൊണ്ടുക്രടെ ഒ 
ന്നിനേയും അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. 

കമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായാല് ദോഷമണ്ടെന്നുക്രടെ വേദം ഉ 
പദേശിക്കുന്നു:__*വീരഹാവാ ഏഷദേവാനാം യോഗ്നിമുദവാസയതേ 
യാവജ്ജിവമഗ്നിഹോതൃംജുഹോതി'? യാതൊരുവന് അഗ്നിഹോത്രംസ 
മാഡ്്ി വരുത്തുനനുവോ അവന് ദേവന്മാരുടെ ശക്തിയെ സംഹരിക്കുന്നു. 
ജീവകാലം മുഴവനും അഗ്നിഹോത്രം നടത്തേണമെന്നു ഉത്തരവാക്യ്യ 
ത്താല് അനുശാസിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ആയതുകൊണ്ടു മോക്ഷാശയുളൂളു 
വ൪ എപ്പോഴും നി.ഖ്യനൈമിത്തികാദി വിഹിതകമ്മങ്ങളെ ചെയ്തത 
ന്നെ വേണമെന്നു പറയുന്ന പൂവ്യവാദിയോട്ട സിദ്ധാന്തവാദി പറയു 
ന്ന: “ശാശ്വതമായ മോക്ഷ -ഥലത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന തില് വില്ല, സ്വ 
തന്ത്രയാകുന്നു. പരസഹായത്തെ സ്തൂരിക്കപോല്ലം ചെയ്യുന്നില്ല. ഇരുട്ടി 
നെ നശിപ്പിക്കുവാന് തേജസ്സ്റിന്നു പരസഹായം ആവശ്യമില്ലാത്തതു പോലെ” എന്നുളള അനുമാനത്തെ സിദ്ധാന്തവാദി സുചിപ്പിച്ച. 

19. നസത്യകായ്യോപിഹിയ ദവദധ്വരഃ 
പ്രകാംക്ഷതേന്യാനപികാരകാദികാന് 
തഥൈവവില്യാ വിധിതഃപ്രകാശികെതെ 
വിശിഷ്യതേ കമ്മഭിരേവമുക്തയഷേ, 



] 40 അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

നം. അല്ല, സത്യകായ്യഭഅപി അധ്വരഃംസത്ൃകായ്യമാണെങ്കിലുംയാഗം, 
അന്പ്യാന് കാരകാദികാന് അപിഅപേക്ഷതേം അന്യയങ്ങളായ കാ൪കാ 
ദികങ്ങളെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. തഥാഏവവിദ്യയാ- അപ്രകാരംതന്നെ ളി 

ദ്യ, വിധിതഃപ്രകാശിതൈഃ കമ്മഭിഃഏവമുക്തയേ വിശിഷ്യതേകവിധി 
വാക്യസമൂഹത്താല് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കമ്മങ്ങളോടുക്രടെത്തന്നെ 
മുക്തിക്കായ്യ്കാണ്ടു വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു. 

കമ്മണഞാനസമുച്ചുയവാദി, സിഭ്ധാന്തവാദിയോടു പറയുന്നു: 
“വില്ല, അന്യാപേക്ഷക്രടാതെ മോക്ഷ ഫലത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതില് 
സ്വതന്ത്രയാണെന്നു നിങ്ങം പറയുന്നപക്ഷം ശരിയല്ല. സ്വീകായ്യമല്ല. 
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ക്ഷയമില്ലാത്ത ഫലത്തെ ജനിപ്പിക്കും യാഗമെ 
നു വേദം പറയുന്നു. “അക്ഷയ്യ്യം ഹവൈ ചാതുമ്മാസ്യ യാജിനഭസുകൃ 
തംഭവതി”” ചാതുമ്മാസൃയാജിക്ക് ക്ഷയമില്ലാത്ത സുകൃതം സംഭവി 
ക്കം എന്നു പറയുന്ന വേദവാക്യം യാഗവും സ്ഥിരകായ്യയത്തെ ജനിപ്പി 
ക്കുമെന്നു ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും യാഗത്തിന്നു അന്യങ്ങളായ 

കാരകാദിസഹായങ്ങറം ആവശ്യമുണ്ട്. സാധനങ്ങളെ ഒരുക്കിക്കൊടു 
പ്പാനും യജിപ്പിക്കുവാനും അന്യന്മാരുടെ അപേക്ഷയുണ്ട്. അതുപോ 
ലെ സ്ഥിരകായ്യമറയ മോക്ഷത്തെ ജനിപ്പിക്കുവാന് സമത്ഥയായ വി 
്യയും ഫലദാനത്തിന്നു കമ്മത്തെ സഹായമായിട്ടാവശ്യപ്പെടുന്നു. അ 
തുകൊണ്ടു വിധിവാക്യസമൂഹത്താല് പറയപ്പെടുന്ന നിത്യനൈമിത്തി 
കാദികമ്മങ്ങളോടുക്രടിയ വിദ്യയും മോക്ഷത്തെ സാധിപ്പിക്കുവാന് സ 
മത്ഥയായ്ക്കുരും. കമ്മാപേക്ഷയില്ലാതെ, മോക്ഷപ്രദാനത്തില് സ്വാത 
ത്ര്യം വിദ്യ ഒണ്ടെന്നു പറയുന്ന വാദം സ്വീകായ്യയമല്ലെന്നു പൂയ്വപക്ഷി 
പറയുന്നു. 

14. കേ പിദ്വദന്തിതി വിതക്കവാദിന 

സ്തദപ്യസട്ട,ഷ്ണ വിരോധകാരണാത് 

ദേഹാഭിമാനാദഭിവര്ധതേക്രിയാ 

വിദ്യാഗതാഹംകൃതിതഭപ്രസിദ്യൃതി. 

വിതക്കവാദിനഭകേചിത് ഇതിവദന്തിംവിതക്കവാദികളായ ചിചരി 

ങ്ങിനെ പറയുന്നു. ദുഷ്ണവിരോധകാരണാത്' തത് അപിഅസത് പ്രത്യ 

ക്ഷമായ വിരോധംനിമിത്തം അതും അസത്തുതന്നെ, ദേഹാഭിമാനാത് 

ക്രിയാഅഭിവദ്ധതേടദേഹത്തിലഭിമാനം ഹേതുവായിട്ട്” കമ്മം അഭി 

വൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. വിദ്യാ ഗതാഹംകൃതിതടപ്രസിഭധൃതിടവില്യയാ 
കട്ടെ അഹംകാരം നശിച്ചവന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു, 
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മേല്കാണിച്ച വാദങ്ങളെ സിദഭ്ധാന്തവാദി ഖണ്ഡിക്കുന്നു:_.ത 

ക്യു ക്തിയെ ആശ്രയിച്ച വാദിക്കുന്ന ചിലര് വില്ലയും കമ്മവുംചേന്നു 

മുക്തിയെ ജനിപ്പിക്കുമെന്നു പറയുന്നു. അതും സ്വീകായ്യമല്ല. കേവല 
കമ്മം മോക്ഷസാധനമെന്നു പഠയുന്നത് എത്രത്തോളം സ്വീകായ്യമ 

ല്ലെയോ, സമുച്ചയവാദവും അതുപോലെത്തന്നെ. അതിന്നു കാരണം 

പ്രത്യക്ഷമായി കാണപ്പെടുന്ന വിരോധംതന്നെ. ആ വിരോധമെന്തെ 

ന്നാല് ആത്മാവല്ലാതിരിക്കുന്ന ദേഹേന്ദ്രിയാദികളില് ആത്മാവെന്നു 

കുള തോന്നലാകുന്ന അഹങ്കാരം നിമിത്തം കമ്മം അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപി 

ക്കുന്നു. വില്ലയോ അഹകാരനാശത്തില്നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു 

പ്രത്യക്ഷത്തില് വിരുദ്ധങ്ങളായ കമ്മത്തിന്നും വില്ലയ്ു,ം സമുച്ചയം 
സംഭവിപ്പാനവകാശമില്ല. 

19, വിശുദ്ധവിജ്ഞാന വിരോചനാഞ്ചിതാ 

വിദ്യാത്മവൃത്തിശ്ചരമേതിഭണ്ദയമത 
ഉദേതികമ്മാഖില കാരകാദിഭി 

ന്നിഹന്തിവിദ്യാഖിലകാരകാദികം. 
വിശുഭധവിജഞാനവിരോചനാഞ്ചിതാംവിശത്രദ്ധമായ വിജ്ഞാനത്തി 
ന്െറ സാധകമായ വേദാന്തവാക്യങ്ങളുടെ വിശേഷമായ വിചാര 
ത്താല് പ്രാപിക്കപ്പെടുന്ന ചരമാ ആത്മവൃത്തിഭകടടെവിലെ ബ്രഹ്മാ 
കാരാന്ത* കരണവൃത്തി, വിഭ്യാഭണ്യതേടവില്യയെന്നു പറയപ്പെടുന്നു, ക 
മ്മടകമ്മം, അഖിലകാരകാദിഭിഃ_സകലകാരകാടികളോടുക്രടെ, ഉ 
ദേതിട ഫലേഃന്മുഖമായ് ഭവി കന്നു, വില്ലാ ബ്ൃ്മാകാരാന്തഭകരണവ്ൃ 
ത്തിരൂുപയായ വിദ്ധയ, ത ഖിലകാരകാദികംടസമസ്തകാരകാദിയെ, നി 
ഹന്തിടനിഹനിക്കുന്നു. 

പൂ൪ര്വപക്ഷി പറഞ്ഞതായ അനുമാനത്തെ ദുഷിച്ച്കൊണ്ട് വി 
ല്യയുടെ സ്വരൂപത്തെപ്പറയുന്നു:-_വിത്രദ്ധമായ ആത്മസ്വരൂപജ്ഞാ 
നം ഏതില്നിന്നുണ്ടാകമോ, ആ വേദാന്തമഹാവാക്യങ്ങളുടെ ത്രവ 
ണമനനാദിവിശേഷവി ചാരാദികളില് നിന്നു പയ്യപസാവത്തിലുത്ഭപി 
ക്കുന്ന ബഷ്മാകാരാന്തഭകരണവൃത്തി യാതൊന്നോ അതാകുന്നു വിദ 
യെന്നാണ് സജ്ജനങ്ങറം._ ബ്ൃഹ്മസാക്ഷാല് കാരം സിദ്ധിച്ചവര് _. പ 

ി റയുന്നത . ബ്രഹ്മരൂപമായിട്ടു്' സകലത്തേയും കാണുന്നതായ 
വഹ്ഞാവം യാ 

അനുഭ 

തൊന്നോ, അതിനെയാകുന്നു ബ്ബ ് മാകാരാന്തഭകരണവ്ൃ 
യ ത്തിയെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. വിദ്യയുടെ സ്വരൂപം. യജഇ്ഞാദി [ര [1] 

സ്യ കമ്മ ധത്താവവ', കരണം __എന്സിങ്ങിനെയു ൧. അംഗങ്ങളോടുര്ൂടെ 
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ഫലത്തെ ജനിപ്പിക്കുവാന് ഭാവിക്കുമ്പോം വിദ്യ, കത്താവ്, കമ്മം 
കാരകാദികഠം സകലവും മിത്ഥ്യയാണെന്നും, ബ്രഹ്മം മാത്രം സത്യമെ 
നമുക അനുഭവത്താല്, കാരകാദി സര്വത്തേയും മൂലത്തോടുക്രടെ__ 
കാരണമായ അങ്ഞാനത്തോടുക്രടെ__നിശ്രേഷം ഹനിക്കുന്നു. ഇപ്ര 
കാരം അസ്വ്യോന്യം വിരുഭധങ്ങളായ വിദ്യക്കും കമ്മത്തിന്നും തമ്മില് 
സമുച്ചയം -_ചേച്ച _ എങ്ങിനെയുണ്ടാകും? അതിനാല് സമുച്ചയവാ 
ദം യുക്തിക്കും അനുഭവത്തിന്നും യോജിക്കാത്തതാകുന്നു. സകല വ്യാ 
പാരങ്ങളേയും പരിത്യജിച്ച് ബൃഹ്മത്തില് സമാപ്ലിയെ പ്രാപിക്കുന്ന 
ബ്ൃഹ്മസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന__ അവസ്ഥാവിശേഷം വിദൃയെന്നു പറ 
യപ്പെടുന്നു. അന്തഃ കരണത്തില് ഈ വൃത്തിവിശേഷം അനുഭവപ്പെടാം 
തിരിക്കുവാന് കാരണമായ കാമക്രോധാദിമാലിന്യങ്ങളെ നീക്കി ചി 

ത്തശുദ്ധിയെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടിമാത്രം കമ്മത്തെ വേദം പവി 
ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ത്രഭ്ധമായ ചിത്തത്തില് മാത്രമേ വില്ല പ്രകാശിക്കുക 
യുള്ള. വിദ്യാഹഫലമായ മോക്ഷത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിന്നു_ അനുഭവ 
പ്പെടുത്തുന്നതിന്നു -- വിദ്യ, കമ്മത്തെ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവിദ്യാവി 
ലാസമായ രാഗാദിവൃത്തികളുടെ നാശത്താല് അന്തഃകരണം ശ്രദ്ധമാ 
ശുമ്പോം വിദ്യയയുദിക്കുന്നു. അതോടുക്രടെ ദേഹേന്ദ്രിയാദിപൃഥക് ബോ 
ധമില്ലാതെയാകുന്നു. സര്വം ബ്രഹ്മമയം എന്നനുഭവമുണ്ടാകുന്നു. ഇ 

താണ് വിദല്ധ്യാ ഫലമായ മോക്ഷത്തിനെ സ്വരൂപം. ഈ അവസ്ഥ 

യില് കത്താ-കരണം-കമ്മം ഇതുമൂന്നും നശിച്ചിരിക്കുന്നു. കമ്മത്തെ 
നശിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യക്കും, കമ്മത്തിന്നും സമുച്ചയം സംഭവിക്കത്തക്കത 
ള്ലെന്ന്' സിദ്ധാന്തം. 

16. തസ്തമാല്തൃജേല് കായ്യമശേഷതഃ സുധീ 

വ്വിദ്യാവിരോധാന്നസമുച്ചയോ ഭവേത് 
ആത്മാനുസന്ധാന പരായണഭസദാ 

നിവൃത്തസമ്ലേന്ദ്രിയ വൃത്തിഗോ ചര 
തസ്മാല് അതുകൊണ്ടും സധീടം ബുദ്ധിമാന്, കായ്യ്യം അശേഷതഃ തൃ 
ജേത്_കമ്മം മുഴവനും ത്ൃജിക്കേണം, വിദ്യാവിരോധാത്, സമുച്ചയ $ 

നഭവേത് വിദ്യക്ക്” കമ്മത്തോടട വിരോധം ഹേതുവായിട്ട്” സമുച്ചയം 

ഭവിക്കയില്ല, നിവൃത്ത സമ്വേന്ദ്രിയവൃത്തിഗോചരഃംനിവ്ൃത്തിക്കപ്പെട്ട 

സധ്യേസ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളോടുക്രടിയവനും, സദാ ആത്മാനുസ 

ന്ധാനപരായണഃഭവേത് എപ്പോഴും ആത്മാനുസന്ധാനത്തില്ത്ല് 

പരനുമായി ഭവിക്കേണം൦ 
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പ്രകൃതത്തെ ഉപസംഹരിച്ചംകൊണ്ടു മോക്ഷേച്ഛഛയവന ച്ച 

വൃത്തിക്കേണ്ടതിനെപ്പറയുന്നു:__വില്യക്ഷ് കമ്മത്തോടുക്രടെ വിരോധമു 
൨ ഴ് യ്യ 

ട് മുട വന് 
 കളതുകൊണ്ടു സമുച്ചയം ഭവിക്കയില്ല അതിനാല് വിവേകമുമ്മ 

കമ്മത്തെ നിശ്ശേഷം ത്യജിക്കണം: _ കാമ്യകമ്മം സവ്വധാ വിട്ടുകള 

യേണം. നിത്യനൈമിത്തകം ചിത്തശുദ്ധി പയ്യുന്തം അനുഷ്ഠിക്കേണം. 

ചിത്തം ബ്രഹ്മത്തില് സ്ഥിരമായിരിക്കുമെന്നുവന്നാല് കമ്മാനുസന്ധാ 

നം ബന്ധഹേതുവും, നിഷ് പ്രയോജനവുമാകയാല്, നിത്യനൈമിത്തി 

കങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കേണമെന്നു താല്ലയ്യം. പിന്നെച്ചെയ്യേണ്ടതെ 

ന്തെന്നാല്:__ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളില് നിന്നു ശ്രോത്രാദീന്ദ്രിയങ്ങളെ 

പിന്വലിക്കേണം. ഇതിന്നു സഹായമായിരിക്കുന്ന പ്രാണായാമത്തെ 

യും അനുഷ്ഠിക്കേണമെന്നു പറയാതെതന്നെ സിഭധമാകുന്നു. സച്ചിദാന 

ന്ദലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെത്തന്നെ നിരന്തരം അനുസന്ധാ 

നം ചെയ്യേണം. അനുസന്ധാനം ദൂഡപ്പെടുമ്പോഠം ചിത്തം ബൃഹ്മാന 

ന്ദത്തില് വിലയിക്കും. അതോട്ടക്രടെ ചിന്തിക്കുന്നവനും ചിന്തിക്കത്ത 

ക്കതും ലിന്തനവും നശിച്ച് ഏകമായ സച്ചിദാനന്ദപഠബ്ബഹ്മമായി 
അവസ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 

രി 17. യാവച്ചുരിരാദിഷുമായയാത്മധീ 

സ്താവദ്വിധേയോവിധിപാദകമ്മണാം 

നേതീതിവാക്യൈരഖിലം നിഷിഭധ്യതല് 

ഓമൊത്വാപരാത്മാനമഥത്യജേല്ക്രിയറ$. 

മായയാടഅവിദ്യ നിമിത്തം, ശരീരാദിഷുട ശരീരാഭികളില്, ആത്മ 
$ [ [ന ധീഃ-ആത്മബുദ്ധി, യാവത് -ഏതുവരേ നില്ലന്നുവോ, താവത് അതു 

വരേ, വിധിവാദകമ്മണാംവിധിവാദങ്ങളോടുക്രടിയ കമ്മങ്ങ0ംഴ്, 
| [ഴി വിധേയഃ ഭവേത് ടവശവത്തിയാഷിരിക്ങേനം, ന ഇതി ഇതിഖാ 
ലാ 

മെക്ൃടട അല്ല്” എന്ന വാക്യങ്ങളാല്, അഖ്ചിലം നിഷിദ്ധ്യ-സകല 
ത്. ം 

മുല്ല; നിഷേധിച്ചിട്ട്, പരാത്മാനം ഞഞാത്വാട പരമാത്മാവിനെ 
ിി 

ക്കേണം. 

രാഗി, വിരാഗി, എന്ന രണ്ടു തരത്തിലാണ് മുമുക്ഷ്യ 
൭൭0൦ _.. രാഗി__.വിഷയസുഖേഛ തീരെ നശിക്കാത്തവന്, മധ്യ 
മ റ] റ 
ധികാരി, കമ്മങ്ങംക്കധീനനായിരിക്കേണം. വിരാഗി, വിഷ 

യാശ തീരേ നശിച്ചവന്, ഉത്തമാധികാരി, 
യിരിക്കേണ്ടാവശ്യമില്ല. 
ശരിരാദികളില് 

കമ്മങ്ങറം ക്കധിശനാ 
എന്നതിനെ ഇവിടെ സൂചിപിക്കുന്നു: 

ചി പ് -- ആത്മാവല്ലാതിയിക്കുന്ന ജഡങ്ങളുില്.._ ആത്മാവെ 
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നനുമുഒ ബോധം_ഞാന് കത്താവ്, ഭോക്താവ് എന്നിങ്ങിനെയുള്ള 
വിചാരം, അങ്ഞാനം നിമിത്തം എത്രകാലംവരെ നില നില്ലൂന്നുവോ 
അതുവരെ വിധിവാദങ്ങളോടു ശ്രൂടിയ കമ്മങ്ങറാക്ക് വശവത്തിയായി 
രിക്കേണം. രാഗം തീരെ നശിച്ചാല് ശരീരേന്ദ്രിയാദികളില് നിന്ന് ആ 
ത്മാവിനെ വേര്തിരിച്ചറിയുവാനുപകരിക്കുന്നവിധം നിഷേധമുഖേന 
ആത്മവിചാരം ചെയ്യേണം. തന്നാലറിയപ്പെടുന്ന ദേഹേന്ര്രിയാദി 
കം താനല്ല. അതില്നിന്നു വേറിട്ടിരിക്കുന്ന ഇഞാനംതന്നെ തന്െറ 
സ്വരൂപം. എന്നിങ്ങിനെയുക്ള വിചാരത്താല് ശരീരാദിസകലജഗത്തി 
നെയും തകൂടിക്കള ഞ്ഞിട്ടു് നിഷേധാവധിഭൂതമായ സച്ചിദാനുന്ദലക്ഷ 
ണബ്രഹ്മത്തെ_ പരമാത്മാവിനെ . അറിഞ്ഞിട്ട്” സകലകമ്മങ്ങളെയും 
വിട്ടിരിക്കേണം. 

183. യദാപരാത്മാത്ഥ.വിഭേദഭേദകം 
വിണഞഞാനമാത്മമ്പവഭാതിഭാസ്വരം 
തദൈവമായാപ്രവിലീയതേഞ്ജസാ 

സകാരകാ കാരണമാത്മസംസ്ൃതേഃ. 

പരാത്മാത്മവിഭേദഭേദകംട പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, എന്ന ഭേദ 

ത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതായ, ഭാസ്വരം വിഞഞാനംടപ്രകാശിക്കുന്നതായ 

ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, ആത്മനിട ശുദ്ധമായ അന്തഃ കരണത്തില്, യദാ അ 

വഭാതിട എപ്പോഠം വിളങ്ങുന്നുവോ, തദാ ഏവ അംജസാട അപ്പോം 

ത്തന്നെ ശീഘം, ആത്മസംസ്പതേഴ കാരണം സാസാരത്തിന്െറ ഉപാ 

ദാനകാരണമായിരിക്കുന്ന, സകാരകാഠ മായാട കാരകസഹിതയായ മാ 

൭൨ അവിദ്ദ, പ്രവിലീയതെട നശിക്കുന്നു. 

ആത്മസ്വരൂപത്തെ അറിയുമ്പോഠം നിശ്ചയമായും അവിദ്യ ന 

ശിക്കുമെന്നുഠപ്പിക്കുന്നു :-- മായ ഒ വിദ്യ-അവിദ്-യെന്നു രണ്ടു രൂപം. 

ശൃദ്ധസത്വഗുണപ്രധാനാ വില്ലാ-രജോഗുണപ്രധാനാ അവിദ്യാ-വിദ്യയാ 

രൂപമായയില് പ്രതിഫലിച്ച ബ്ൃഷ്മചൈതമ്പ്യം പരമാത്മാ-ഇശാ 

ര൯. രജോഗുണപ്രധാനയാഷ അവിദ്യയില് പ്രതിഫലിച്ച ബൃഹ്മചൈ 

തന്യം ജീവന്. ജീവന്, ഈശ്വരന൯, എന്ന ഭേദ ത്തിന്നു കാരണമായ മാ 

യ എപ്പ്യോഠം നശിക്കുന്നു വോ അപ്പോം ഭേദവും നശിക്കും. ഉപാധി 

വിമിത്തമണ്ടെന്നു തോന്നിയ ഭേദം ഉപാധിനാശത്തില് ഇല്ലെന്നനുഭവ 

നിന്നുണ്ടായ അഖണ്ഡാകാ പെടും. വേദാന്തവാക്ഷ്യാത്ഥവി ചാരത്തില് 

ന്ന പരിശുദ്ധാന്തഭകരണത്തിലെ രബ്ദഷ്മവൃത്തിരൂപമായ വിജതൊനം 

പോം പ്രകാശിക്കുന്നുവോ അപ്പ്യോറം, ആ ജ്ഞാനം അജ്ഞാനത്തെ 
൨൮ 

4 
ട്ട റ 

ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചമെന്നപ്പോലെ നശിപ്പിക്കും. അപ്പോഠാത്തന്നെ ആ 
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ടു 

ത്മസംസാരത്തിനെറ കാരണവും കാരകാദ'സഹിതയു മായ മായയും നി 

ശേഷം നശിക്കുന്നു. കാരണനാശത്തോടുക്രടെ കായ്യനാശം നിശ്ചയ മാ 
ചൂ 

ി 
ി ത ഹ 

യാല് സംസാരമൂല കാരണമായ, മായ, നശിച്ചതോടുക്രടെ മായാ 

കായ്യയമായ ശരീരാദിപ്രപഞ്ചവും നശിച്ചുവെന്നു സിഭധാന്തം. 

19. ശ്രതിപ്രമാണാഭിവിനാശിതാചസ 

കഥംഭവിഷ്യത്യപികായ്യകാരിണീ 

വിജ്ഞാനമാത്രാദമലാദ്വിതീയത 

സൂസ്താദവിദ്യാനപുന ഭവിഷ്യതി. 

ശുതിപ്രമാണാഭിവിനാശിതാ സാ ശ്രതിപ്രമാണത്താല് നിശ്ശേഷം ന 
ശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ, അവില്ലയ, കായ്യകാരിണീ കഥം ഭവിഷ്യതി കായ 

ത്തെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടെങ്ങിനെ ഭവിക്കും? അമലാദ്വിതീയതഃ വിജ്ഞാ 

നമാത്രാത് ടനിമ്മലവും അദ്വിതീയവുമായ അഖണ്ഡജ്ഞാനത്താല്, 
നഷ്ടാ അവില്യാട നശിച്ച അവിദ്യ, തസ്കാല് അതു ഹേതുവായിട്ട്, ന 
പുനഃ ഭവിഷ്യതി പിന്നെയുണ്ടാകയി ല്ല. 

ആത്മജ്ഞാനത്താല് ശരീരാദിപ്രപഞ്ചം നശിക്കുമെന്ന പുവ്വശ്ശോ 

കത്തില് പറഞ്ഞതിനെ, വീണ്ടുമുറപ്പിക്കുന്നു:__ “തത്വമസി? എന്നിത്യാ 
ദി പ്രമാണവാകൃങ്ങളെ__മഹാവാക്യങ്ങളുടെ അത്ഥത്തെ ഗുരുമുഖ 
ത്തില്നിന്നു കേഠക്കുക-മനനംചെയ്യുക- നിദിധ്യാസനത്താല് അനുഭ 
വപ്പെടുത്തു ക_ഇത്രത്തോളമുള്ള അഭ്യാസത്താല് അവിദ്യാവിലാസമാ 
യ ദേഹാദിപ്രപഞ്ചം _ ദേഹേന്ദ്രിയാദികളില് ആത്മാവെന്നുമ്ള തെ 
ററായ ബോധം. തീരെ നശിച്ചിരിക്കയാല്, ഇഞാനമുണ്ടാകുന്നതിന്നുമു 
മ്പ ഏതുവിധം പ്രപഞ്ചകായ്യത്തെ നടത്തിയോ ആ വിധം ഇനി 
മേല് എങ്ങിനെനടത്തും. ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമാണെല്ലൊ കമ്മം. 
ദേഹാഭിമാനമോ ആത്മസ്വരൂപത്തെ അറിയാത്തതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 
മോഹത്തിനന്െറ വിലാസം. ത്ആത്മസാക്ഷാല് കാരം സിദ്ധിച്ചതിന്നുശേ 
ഷം അഥഞാനമില്ലാത്തതിനാല് കമ്മവുമില്ലെന്നു സ്ൃഷ്ടമാകുന്നു. രജ്ജു 
സ്വരൂപം അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ടുണ്ടായ സര്പദ്രാന്തി, രജ്ജുസ്വരൂപു 
ത്തെ നന്നായറിഞ്ചതോടുക്രടെ നശിച്ച തിനാല്, പിന്നെ ഭയകമ്പാദി 
കളുണ്ടാകയില്ലല്ലൊ. അതുപോലെത്തന്നെ ആത്മസാക്ഷാല്കാരത്താല് നിശ്രേഷംനശിച്ച അവില്യ്യ എങ്ങിനെ പ്രപഞ്ചവ്യാപാരത്തെ നട ൽ 

ി ജും: ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന്നു കായുംനടത്തുവാനെങ്ങിനെ സാധിക്കും 
ന്നാല് രണ്ടാമതുണ്ടായിക്കുടെഡോം എന്നുള്ള ശങ്കക്കു 
വണമനനനിദിധ്യാസനംകൊ 

എ 
സമാധാനം: __ശ്ര 

ണ്ട സംശയവിപരീതഭാവനകറം നിശേ 
ശു 
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ഷം നശിച്ചുണ്ടായ പരിശുദ്ധാദ്വിതീയാത്മസാക്ഷാല്കാരത്താല് മൂ 
ലത്തോടുക്രടെ നശിച്ചതായ അവില്ല.. അജ്ഞാനം-ണ്ടാമതുണ്ടാക 
യില്ല. 

20. യദിസ്മുനഷ്ലാനപുനഃ പ്രസൂയതേ: 
കത്താഹമസ്വയേതിമതിഃ കഥംഭവേത് 

തസ്താല്സ്വതന്ത്രാനകിമപ്യപേക്ഷതേ 

വിദ്യാാവിമോക്ഷായ വിഭാതികേവലാ. 

നഷ്ലായദിസ്കന പുനഃപ്രസൂയതേടനശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവിദ്യ രണ്ടാമതു 

ണ്രാകയില്ലെന്നു വരികില്, കത്താഅഹംഇതിമതിഃംകത്താവ ഞാനെ 

ന്നുളല ബുദ്ധി, അസ്യകഥംഭവേത് ഇവന്ന് -ജ്ഞാനിക്ക് - എങ്ങിനെയു 
ണ്ടാകും, തസ്താല് സ്വതന്ത്രാവില്ലാ- അതുകൊണ്ടു സ്വതന്ത്രയായ വിദ്യ, 

നകിമപി അപേക്ഷതെട മറെറാന്നിനേയും അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, കേവ 

ലാമോക്ഷായ വിഭാതി ഏകയായിട്ടുതന്നെ മോക്ഷത്തിന്നായ്ക്ചോണടു 

ശോഭിക്കുന്നു. 

ഇതരസാധനാപേക്ഷക്രടാതെതന്നെ വിലയ മോക്ഷഫലത്തെ പ്ര 

ദാനം ചെയ്യുമെന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനെ യുക്തിപൂവ്വം വീണ്ടും പറ 

ഞ്ഞുറപ്പിക്കുന്നു:__പരമാത്മ സാക്ഷാല്കാരത്താല് അവിദ്യ തീരെ ന 
ശിച്ച. രണ്ടാമതുത്ഭവിക്കയുമില്ലെന്നു പന്നതിനാല് ഞൊനിക്കു പിന്നെ 

കത൬, ത്വഭോകതൃ,ത്വാദിബുദ്ധി ഒരു വിധത്തിലുമുണ്ടാവാന് കാരണമ 

ലു. അതുകൊണ്ടു സ്വതന്ത്രയായ വിദ മറ൨ യാതൊന്നിനേയും അ 
പേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപേക്ഷിക്കത്തക്കതായ വസ്ത്വന്തരമൊന്നുമില്ലതാ 

നും. അഖണ്ഡബ്ബഷ്മാകാരവൃത്തിരൂുപയായ കേവല വിദ്യ സ്വതന്ത്ര 

യായിട്ടു മോക്ഷഫലത്തെ നല്കിക്കൊണ്ടു സ്വയമേവ വിളങ്ങുന്നു. 

81. സാതൈത്തിരീയ ശ്രതിരാഹസാദരം 
സ്യാസംപ്രശസ്താഖിലകമ്മാണാംസ്റ്റടം 

ഏതാവദിത്യാഹച വാജിനാംശ്രതിഃ 

ധഞാനംവിമോക്ഷായ ന കമ്മസാധനം. 

സാ തൈത്തരിയശ്രുതിഃടപ്രസിഭ്ധയായ ആ തൈത്തിരീയ ശ്രതിവാക്യം, 
പ്രശസ്താഖിലകമ്മണാം സന്യാസം പ്രശസ്തങ്ങളെന്നു ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട 
സകല കമ്മങ്ങളുടെ ത്യാഗത്തെ, സാദരം സ്ലം ആഹം ആദരപൃധ്വം 

സ്സനുഷ്ണമായിട്ടു' പറയുന്നു. വാജിനാം ശ്രതിഃഭചം-വാജികളുടെ ശ്രുതിവാ 

കയവും, ഏതാവത് ഇതി ആഹടഇത്രമാത്ൂരമാണെന്നു പറയുന്നു, വിമോ 
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കഷായ ഇഞാനം സാധനം സംസാരത്തില്നിന്ന്' വിമോചിപ്പാനാ 

യ്യ്ലൊണ്ടു' ങഞാനംതന്നെ സാധനം, നകമ്മം കമ്മമല്ല. 

മേല്കാണിച്ച സംഗതിയില് ശ്രതിപ്പമാണം കാണിക്കുന്നു: --- 

ഒനകമ്മണാ, നപ്രജയാം ധനേന, ത്യാഗേനൈകേഅമുതത്വമാവത്തുഃ?? 

കമ്മം കൊണ്ടോ, സന്താനംകൊണ്ടോ ധനംകൊൌണ്ടോ, ത്യാഗംകൊൌ 

ണ്ടോ, ആരും മോക്ഷം പ്രറപിച്ചിട്ടില്ല എന്നത്ഥമായ ആ പ്രസിദ്ധ 

തെതെത്തിരീയശ്തിവാക്ഷം, അത്മഥവാദങ്ങഥംകൊണ്ടു' പ്രശസ്തങ്ങളെ 

ന്ന് ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സകലകമ്മങ്ങളേയും ഉപേക്ഷിക്കേ 

ണമെന്ന്” ആദരപൂയ്യം സ്സുഷ്ട്മായുപദേശിക്കുന്നു. കമ്മസമുച്ചയം 

മോക്ഷകാരണമാണെന്നുപദേശിക്കുന്നില്ല. “ഏതാവദരേ ഖദ്വമൃത 

ത്വം? ആത്മസാക്ഷാല് കാരരൂപമായ ജഞാനംതന്നെ മോക്ഷം എ 

ന്നത്ഥമായ വാജസനേയികളുടെ ശ്രുതിവാക്യവും ഓഞാനംതന്നെ 

മോക്ഷസാധനം, കമ്മമല്ലെന്ന് ബോധിപ്പിക്കുന്ന. 

88. വിദ്യാസമത്വേനതു ദശിതസ്തവയാ 

ക്രതുന്നദൂഷ്ഠാന്ത ഉദാഹൃതദസമഃ 

ഫലൈഃ പൃഥക്ത്വാല് ബഹുകാരകൈഴക്രതുഃ 

സംസാദറ്ൃതേ ഇഞാനമതോവിപയ്യയം. 
ക്രതുഃ-യാഗം, വിദ്യാസമത്വേനം വിദ്യയോട്” സമമെന്ന്, ത്വയാ ഒ 
ശിതട നിന്നാല് കാണിക്കപ്പെട്ടു, സമഃ ദ്ൂഷ്ഠാന്തഭ നഉദാഹൃതഃടസമ 
മായ ദുഷ്ലാന്തംപറയപ്പെട്ടില്ല, കതുഃട യാഗം, ഫലൈഭപൃഥക് ത്വാല്ക 
ഫലങ്ങളുടെ ഭിന്നത ഹേതുവായിട്ട്”, ബഫഹുകാരകൈ& സാധ്യത അ 
നേക കാരകങ്ങളാല് സാധിക്കപ്പെടുന്നു, ജ്ഞാനം അതഃ വിപയ്ക്കുയ കേ 
ഇഞാനം ഇതില്നിന്നു” പിപരീതം. 

വിദ്യാകമ്മസമുച്ചയം മോക്ഷസാധനമെന്നു വാഭിക്കന്നതിലുളള 
ദോഷാംശത്തെപ്പിന്നെയുമെടുത്തു കാണിക്കുന്നു: റ സമുച്ചയവാ 
ദിന്! അഗ്നിഷ്മോമാദികമ്മം ലില്ക്ക്' തല്യംതന്നെയെന്നുമാത്രം സനി 
ങ്ങറം പറയുന്നു. സമമായ ദ്ടഷ്ഠാന്തം കാണിക്കുന്നില്ല. കമ്മം 
ചെയ്യേണമെന്ന് ശ്രുതി ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ജതൊനം സമ്പാദിക്കേണ 
മെന്നും ശതി ബോധിപ്പിക്കുന്ന. അതുകൊണ്ടു്” കമ്മവും മോക്ഷസാധ 
നമാണെന്ന് മാത്രമേ നി ങ്ങറം പറയുന്നുള്ള. ദുഷ്ഠാന്തം കാണിക്കാത്ത ൭ മുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുമാനം അന്വയം കൊണ്ടുമാത്രം സാധിക്കു 
ന്നു. യന് സാധിക്കുന്നില്ല. 
കൊണ്ടുറപ്പിക്കപ്പെടന്ന അനുമാനത്തിന്നു മ 

പ്പേട്ടിട്ടുള്ള. ദൃഷ്ണാന്തം പറയ 

അന്വയ വ്ൃതിരേകങ്ങറം 
ത്രമേ പ്രാമാണ്യം കല്ലി 

ാമതെയുക്ള കേവലാനുമാനം സവീകായ്യ 
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മല്ലെന്നു സാരം. സമാനകാരകത്വവും സമുച്ചയത്തിന്” കാരണമായി 
രിക്കുന്നില്ല. എങ്ങിനെയെന്നാല്: ഞാനെന്നും ഏനേേറതെന്നുമുള്ള ദേ 
ഹാല്യഭിമാനവും, ബഹുവിധ സാധനങ്ങളും, ദേശകാലാദി നിയമങ്ങ 
ഉം അഗ്നിഷ്ടോമാദികമ്മങ്ങറംക്കാവശ്ചമായിരിക്കുന്നു. എല്ലാ കമ്മങ്ങളു 
ടെ ഫലവും ഒരുപ്പോലെയല്ല. ഓരോ കമ്മങ്ങറംക്കുള്ള അധികാരി, 
സാധനങ്ങം, നിയമങ്ങ ഇവക്കൊന്നും ഐകരൂപ്യമില്ല. ജ്ഞാനം 
ഇതില്നിന്ന്' വിപരീതമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് കമ്മത്തിന്നും വിദ്യക്കും 
സാമ്യം പറയപ്പെടുക്രടാത്തതാകുന്നുവെന്നു സാരം. 

29. സപ്രതൃയവായോഫഹ്വയഹമിത്വനാത്മധീ 
രഭ്തപ്രസിദ്ധാനതു തത്വദശിനട 

തസ്താല്ബുധൈ സ്കാജ്യമപിക്രിയാത്മ ഭി 

൪വിധാനതഃകമ്മവിധിപ്രദശിതം. 
അഹം സ പ്രത്യവായഃ ഹി ഇതി അനാത്മധീഃ--ഞൊന്'പ്രത്യവായത്തോ 
ടുശ്രടിയവനെന്നുള്ള അനാത്മബുദ്ധി, അജഞപ്രസിഭധാം അഥഞന്മാക്ട 
കുള താണെന്നു പ്രസിദ്ധം, തത വദഗശിനഭനതുടതത്വമറിഞ്ഞവന്നില്ല നി 

ശ്ചയം, തസ്താല് അതുകൊണ്ടു, ക്രിയാത്മഭിഃ ക്രിയാ ഫലത്തില് തത 

ഗ്രഹമുള്ള വക്ക്, വിധാനതഃ വിധിപ്രദശിതം അപികമ്മഇന്നവിധം 

ചെയ്യേണമെന്നുള്ള വിവരണത്തോടുക്രടെ, അവശ്യകത്തവ്യത്വേന 

പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെങ്കിലും കമ്മം, ബുധൈടത്യാജ്യംടവിവേകിക 
കാല് തൃജിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യം. 

_ മഅകരണേപ്രത്ൃയവായഭസ്യാത് "” വിഹിതകമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാല് 

ദോഷം -_പാപം__ബാധിക്കുമെന്നു വിധിച്ചിരിക്കയാല് “ കമ്മം ഉ 

പേക്ഷിക്കുന്നതു് തെററലല്ലയോ എന്ന ശങ്കയെ പരിഹരിക്കുന്നു: 

പുണ്യപാപങ്ങഴം അനാത്മധമ്മങ്ങം. നിതൃശ്ുദ്ധബുദ്ധമുക്തസ്വഭാവ 

നായ ആത്മാവിനെ പുണ്പപാപങ്ങ?ം സ്പുശിക്കുകയില്ല. ആത്മാവല്ലാ 

തിരിക്കുന്ന ദേഹാദികളില് ആത്മാവെന്നുളലബോധം ആക്കണ്ടാകുന്നു 

വോ അവന് ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞുവനല്ല. കമ്മം ചെയ്യാത്തതുകൊ 

ണ്ട” ഞാന് പാപത്തോടുക്രടിയവനെന്നുള്ള ബോധം ആത്മാവിനെ അ 

ിയാത്തവന്നു__ അഞ്ഞെന്നു_ മാത്രമേ ഉണ്ടാകയുള്ളവെന്നതു സുപ്രസി 

ദ്ധം. കമ്മഫലങ്ങളില് ആഗ്രഹമുള്ള വരേയും അനുഗ്രഹിപ്പാ൯ വേ 

ണ്ടീട്ടു” വേദം, ഇന്നഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് ഇന്നകമ്മം- ഇന്നിന്നസാ 

ധനങ്ങഠംകൊണ്ട് _ഇന്നവിധം ചെയ്യേണമെന്നു വിസ്തൂരിച്ചുപദേശിച്ചി 

രിക്കുന്നുവെങ്കിലും, കമ്മങ്ങളാല് സമ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാഫലങ്ങളും 
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നശിക്കുന്നവയാണെന്നഠിഞ്ഞു വിഷയവിരക്തരായിരിക്കുന്ന മുമുക്ഷു 

൭൦ കമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകതന്നെവേണം. രോഗിക്കു” വിധിച്ചിരി 

ന്ന ഓഷധം രോഗമില്ലാത്തവനും സേവിച്ചുകൊള്ളേണമെന്നു നിബ്ബ 

ന്ധിക്കുന്നതു എത്രത്തോളം അയുക്തമോ, സകാമനെ ഉദ്ദേശിച്ചു വി 

ധിക്കപ്പെട്ടകമ്മങ്ങകെ നിഷ്ട്രാമനം ചെയ്യുകൊക്കേണമെന്നു നിര്ബ 

ഡി അത്രത്തോളം അയുക്തമാകുന്നു. ജീിപാനുഗ്രഹത്തിന്നായി 

ആവിഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പേദമാതാവ നിഷ്ത്രാമന്മാരായ ത്തും 

രെകമ്മബന്ധത്തില് ഫ്ലപ്പെടുത്തേണമെന്നു! സ്കൂരിക്കപ്പോലും ചെയ്യൂ! 

ട്ടില്ലെന്നോക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

84. മ്രദ്ധാന്ധിതസ്തത്വമസീതിവാക്യതോ 

ഗുരോ$പ്രസാദാ ദപിശ്ുഭദ്ധമാനസഃ 

പിജ്ഞായചൈകാത്മയ മഥാത്മജിവയോടഃ 

സുഖീഭവേന്മേരുരിവാപ്രക പേന. 

്രദ്ധാന്വിതഃ_ ശ്രദ്ധയോടു ക്രൂടിയവന്൯, തത്വമസി ഇതി വാക്ഷൃതഭം 

അതു നീയാകുന്നുവെന്ന മഹാവാക്യത്തില് നിന്നും, ഗുരോഃ പ്രസാദാത് 

അപ്പി ഗുരുവിന്െറ അനുഗ്രഹം ഹേതുവായിട്ടു, തുരദ്ധമാനസഃടരാഗാ 

ദിമലരഹിതമനസ്ത്നായിട്ടു , ആത്മജിവയോടട പരമാത്മജിവാത്മാ 

ക്കളുടെ, ഐകാത്മ്യം വിജ്ഞായ - ഏകാത്മഭാവത്തെ സാക്ഷാത്തായ 

റിഞ്ഞിട്ടു് , മേരുഭ ഇവ അപ്പകംപനഃമഹാ മേരുപോലെ വിക്ഷേ 

പാടിചലനരഹിതനായിട്ടു , സുഖിഭവേത് സകല ദുഃഖഹീനനായ് ഭ 

വിക്കേണം. 

വിഷയാസക്തിരഹിതനായ മുമുക്ഷ ചെയ്യേണ്ടതെന്താണെന്നു 

കാണിക്കുന്നു: ഗുരുവാക്യത്തിലും ശാസ്ത്വാകൃത്തിലും വിശ്വാസ്രൂപ 

മായ ശ്രദ്ധയോടുക്രടിയ ജിണഞഞാസു, പരമാത്ഥതത്വമറിവാന് പരിശ്ര 

മിക്കേണം. നിഷ്ഠ്രാമകമ്മാനു ഷ്ലാനത്താല് ചിത്തശുദ്ധി സമ്പാദിക്കേ 

ണം. ഗുധ്വനുഗ്രഹത്താല് ലഭിച്ച തത്വമസി നി അതാകുന്നു എന്ന 

ത്ഥമുകൂഭ മഹാവാക്യാത്ഥത്തിന്െറ മനനനിദഭിധ്യാസനാദികളാല് ജീ 

വാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നുതന്നെ എന്ന് സംശയവിപരീതഭാവന 

ക€ം നശിക്കത്തക്കവിധം സാക്ഷാത്തായറിഞ്ഞിട്ടു. സകല ദുഃഖങ്ങളില് 

നിന്നും മുക്തനായി സുഖസ്വരൂപനായ് ഭവിക്കേണം. വിഷയാഭിചലാ 

ഷന'മിത്തം ചിത്തം ലലിക്കാതെ മേരുപവതമെന്നപോലെ സ്ഥിര 

നായിരിക്കേണം. 
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22. ആദൌപദാത്മാവഗതിഫികാരണം 
വാഷ്യാത്ഥവിജ്ഞാനവിധൌ വിധാനതഃ. 
തത്വംപദാത്ഥൌപരമാത്മജീവകാ 
വസീതിചൈ കാത്മ്യമഥാനയോഭപേത്. 

വിധാനതടഃ വാക്യാത്ഥവിങ്ഞാനവിധെരംവിധിപ്പകാരം വാക്യാത്ഥം 
അറിയുന്നതില്, ആ.ദെൌടഒന്നാമതായിട്ടു __ മ ഖ്യമായിട്ട്:, പദാത്ഥാവ 
ഗതി ഹി കാരണം പദാത്ഥണഞഞാനംതന്നെ കാരണം, തത്ത്വം പദാ 
ത്ഥൌടതത് _ത്വം എന്ന പദങ്ങളുടെ അത്ഥങ്ങറം, പരമാത്മജീല 
കൌ പരമാത്മാ ജീവാത്മാവെന്നാകുന്നു, അസി ഇതി അസിപദത്തി 
ന്ന്, അനയോടഇരരണ്ടുകളുടെ, ഐകാത്മയം ഭവേത് -ഏകഭാവം 
എന്നാകുന്നു. 

*തത്വമസി??യെന്ന മഹാവാക്യാത്ഥത്തെ വിവരിക്കുന്നു. ഭൂമം. 
പ്രമാദം എന്ന ദോഷങ്ങളൊന്നും നേരിടരാത്തവിധം വാക്ഷ്യാത്ഥം ന 
ന്നായി ധരിക്കേണ്ടതിന്ന് വാക്ൃത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദങ്ങളു 
ടെ അത്ഥം മുഖ്യമായി ധരിക്കേണ്ടതാവശ്യം. “തത്വമസി? എന്ന വാ 
ക്ൃത്തില് തത” - ത്വം അസി എന്ന മൂന്നു പദങ്ങളുണ്ടു'. തത് (അത്) 
എന്ന പഭത്തിന്ന് സവ്ൃങഞെത്വാദി ഗുണയുക്തനായ പരമാത്മാലെ 
ന്നത്ഥം. ത്വം(നീ) എന്ന പടത്തിന്ന്' അല്പണ്ഞെത്വാദിഗുണയുക്തനാ 
യ ജീവനെന്നത്ഥം. അസി( ആകുന്നു) എന്ന പദത്തിന്ന്' പരമാത്മാ 
വും ജീവാത്മാവും ഒന്നുതന്നെയെന്നത്ഥം . 

26. പ്രത്യക” പരോക്ഷാദിവിരോധമാത്മനോ 

വിഹായ സംഗൃഹ്ൃതയോശ്ചിദാത്മതാം 

സംശോധിതാം ലക്ഷണയാചലക്ഷിതറം 

ഇഞാത്വാസ്വമാത്മാനമഥാദ്വയോ ഭവേത്. 

ആത്മനോ ആത്മാക്കളുടെ, ജീവാത്മാവിനേറയും പരമാത്മാവി 
നേറയും, പ്രത്യക് പരോക്ഷാദിവിരോധംപ്രതൃക്ക് -പരോക്ഷം എന്ന 
വിരോധത്തെ വ'ഹായ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, സംശോധിതാംടസമ്ൃക്കാകും 
വണ്ണും ശോധനചെയ്യപ്പെട്ടതും, ലക്ഷണയാ ലക്ഷിതാംചംലക്ഷണ 
കൊണ്ടു ലക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുമായ, ചിദാത്മതാം൭ ചിദാത്മഭാവത്തെ, സം 

ഗൃഹ്യ സംഗ്രഹിച്ചിട്ട്, സ്വം ആത്മാനം തഥാജരൊത്വാകസ്വാത്മാ 

വിനെ അങ്ങിനെയറിഞ്ഞിട്ടു് , അഥ അദ്വയഭഭവേത് അനന്തരം അ 
ദ്വയനായിഭവിക്കേണം. 
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ജു 1] പി ശ്വ 

സവ്വങഞത്വാടി ഗുണത്തോടുക്രടിയ പരമാത്മാവിന്നു - ഈ 

രന്ന്__കിഞ്ചിങ്ഞത്വാദി ധമ്മത്തോടുടക്രടിയ ജീവനോടു..ഏകാത്മഭാ 

വം വിരുദ്ധം നാ ആക്ഷേപത്തിന്നു സമാധാനം പറയുന്നു. ഞാ 

നെന്ന ബുദ്ധിയാല് അറിയപ്പെടുവാന് യോഗ്യമെന്നുകൂട ജീവധമ്മത്തി 

ന്ന് പൃത്യക്ത മെന്നു പേര്. പ ങ്ങറംക്ക് അവിീഷയമെ ന്നതു പര 

മാത്മധമ്മം:_.ഇഈശ്വരധമ്മം. ഇതാണ് ജീവാത്മാവിന്നും പരമാത്മാ 

വിന്നും തമ്മിലുള്ള വിരോധം. ഈ വിരോധത്തെ തകൂ്ിക്കമു ഞ്ഞിട്ട' യു 

കതിപൂവ്വം ചെയ്യ പരിശോധനയുടെ ഫലകായും, ശക്തികൊണ്ടു സി 

ര് താഴെ പിവരിക്കപ്പെടുന്ന ലക്ഷ ണാവ്ൃത്തികൊ 

ണ്ടു ലക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും_._ അറിയപ്പെടുന്നതുമായ_ ചിഭാത്മഭാവത്തെ 

നന്നായിഗ്രഹി ചിട്ട __തല്പദത്തിന്നും ത്വം പദത്തിന്നുമളള അത്ഥമാ 

യി ധരിച്ചിട്ട് _ .ആ ചില്സ്വരൂപമാണാത്മാവെന്നു സാക്ഷാത്താഠ യറി 

രെരിട്ട് , അനന്തരം __ സാക്ഷാത്ചായറിഞ്ഞെ ഉടന്തന്നെ അദ്വയനാ 

യി ക __ ചില്സ്വരൂപത്തെ പ്രാപിച്ചവനെന്നപ്പോലെ ഭ 

വിക്കേണം. ഈ സാക്ഷാല് ഈ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതിന്നു മുമ്പും ചില്സ്വ 

രൂപ൯തന്നെ. ഇപ്പോഠം പുതിയതായി സിദ്ധിച്ചതല്ല ചില്ഭാവം. ഇതു 

വരെ ചിത്തദോഷം നിമിത്തം മറവിയില്റ്െ ടിരുന്നു. കണ്ണത്തില്ത്ത 

ന്നെ കിടന്നിരുന്ന രത്തത്തെ ഥറന്നുചോയ ത; പല ദിക്കിലും തിര 

യുന്ന ഒരുവനോട' കണ്ഠത്തില്ത്തന്നെ രത്മമിരിക്കുന്നതായിക്കു ണ്ടി 
ത്രെ മറെറാരുവന്, നിങ്ങറം തിരയുന്ന രത്ധഥം കണ്ഠത്തില് ത്തന്നെയു 
ണ്െടെല്ലൊ എന്നു പറയുമ്പോഠം, അന്വേഷകന് കം്ഠൂാം തൊട്ട്നോക്കുക 

കയും മണി കിട്ടിയതായി വിചാരിച്ച സന്തു തഷ്ണനാകയും ചെയ്യുന്നതു 
പോലെഡാണ് 2 ഹാവാകൃ്രവണമനുനനിടിധ്യാസനാനന്മ ടോ 

ക്ഷന്ന ആത്മലാഭം. അതുകൊണ്ടാണ് ചില്സ്വരൂപത്തെ പ്രാപിച്ച 

വനെന്നപോലെ ഭവിക്കേണമെന്നു മുകില് പറഞ്ഞത്. ഇതിലടങ്ങി 
യ സാരാംശത്തെ ഒന്നുക്രടി സുഷ്ടമാക്കാം :___തത് ത്വം എന്ന രണ്ടു പ 

ദങ്ങഠാക്ക് വാച്യ്യാത്ഥമെന്നും ലക്ഷ്യാത്ഥ൭ ചന്നം രണ്ടുവിധ തതി യ 

അത്ഥമുണ്ട'. അതില് തല്പട്ത്തിന്ന് മായയാകുന്ന ഉപാഥിഷേ 050 
സവ്വണഞത്വാദി ധമ്മത്തോടും ശ്ര ക്രടിയവ മ്നന്ന വി ത്വം റ്ഡ്) 
ന്ന പഭത്തിന്ന് അല്ലജ്ഞെത്വം, മായ ാകായ്യയമായ അവിദ്പയാകുന്ന _ അ 

അന്തഭകരണമാകുന്ന- ഉ പാധിയോടുകൂടിയി 
രിക്കുകയെന്ന ധമ്മം ഇതോടു വാ ല്്യാത്ഥ ( പി പര ഠം 

വശിഷ്കത്വ 4; 2 ൭ റി രി (ശ്ര) 0 ധ്യൂന്ന പ. പ്പഡത്യജച്ച 1 
റ് നി ടി : 

വിദ്യയുടെ പരിണാമമായ 

ക്രടിയ ജീവന് ഡ്ലൂന്നു 

രണ്ടിന്നുമുമ്മു ഉപാധി 



1599 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

സിദ്ധി ഒന്ന ശുദ്ധ ചില്ഭാവം ലക്ഷ്യാത്ഥം. വാച്യ്യാത്ഥങ്ങറാക്ക് വി, 
രോധമുളൂള തിനാല് ഐക്യം സിദധിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും ലക്ഷ്യാത്ഥ 
ങ്ങറംക്ക് ഐ.ക്ൃത്തിന്നു തടസ്ഥമില്ല. സവ്ൃണഞത്വത്തിന്ന് കാരണം. 
മായയാകുന്ന ഉ പറഡിസംബന്ധം. അല്ലജഞെത്വത്തിന്നു കാരണം ആ 
വിദ്യയാകുന്ന ഉപാധിസംബന്ധം. രണ്ടുപാധികമേയും നീക്കംചെ 
യ്കരാല് ത്രര്ധമായ--ഉ പാധിസം ബന്ധമില്ലാത്ത__ ചില് ഭാവം അവശേ 
ഷിക്കും. ഇതു ലക്ഷ്യാത്ഥം. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ചിതസ്വരൂ 
പംതന്നെ. ചിത്ത് -ങഞാനം ഏകമാകയാല് ജീവാത്മാവും പരഥാ 
ത്മാവും ഏകമെന്നതിന്നു യാതൊരു തടസ്ഥവുധില്ലെന്നു സാരം. 

2'/. ഏകാത്മകത്വാല് ജഹതിന സംഭപേല് 
തഥാജഹല്ലക്ഷണതാ വിരോധതഃ 

സോയം പദാത്ഥാവിവ ഭാഗലഷക്ഷണൊ 

യു ച്ഛേതതത്ത്വം പദയോരദോഷതടഭ. 

ഏകാത്മകത്വാല്-ഏകാത്മകത്വം ഹേതുവായിട്ടു", ജഹതീി ന സംഭ 
ന ഗി ൮ ടി വേത ടജഹതിയെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ലക്ഷണ ഭവിക്കയില്ല, വിരോധ 

തഃടവിരോധം ഹേതുവായിട്ടു, അജ ഹല്ലപക്ഷണതാട അജ ഹത്തെന്നു പ 
1 ി ല്ല 

റയപ്പെടന്ന ലക്ഷണയോടുക്രട'യതെന്ന ഭാവവും, തഥാട അപ്രകാരം 

തന്നെ സംഭവിക്കയില്ല, തത്ത്വം പദയോട അദോഷതടതത് ത്വം. 

ഫ്ുന്ന രണ്ട പദങ്ങറംക്കും ദോഷം നേരിടാത്തതുകൊണ്ട്, സോയം പ 

ദാത്ഥൌ ഇവടസഃ തായം എന്ന പദങ്ങളുടെ അത്ഥങ്ങളെന്നപോ 

ചെ, ഭാഗലക്ഷണാ യുക്ത - ഭാഗലക്ഷണ യോജിക്കും. 

വാച്യ്യാത്ഥങ്ങറംക്ക്' ഐക്യം സംഭവിക്കയില്ലെകിലും ലക്ഷ്യാത്ഥ 

ങ്ങക്ക് ഐക്ൃൃത്തിന്നു വിരോധമില്ലെന്നു പൂവ്ൃശ്ശോകത്തില് പറഞ്ചു 

വല്ലൊ. അതിനെ വിവരിപ്പാനായി ഈ മഹാവാക്യാത്ഥം ഏതു ലക്ഷ 

ണയെ അനുസരിച്ചാണിരിക്കുന്നതെന്നു് കാണിക്കുന്നു: ജഹല്ലക്ഷണാ_ 

അജഹല്ലക്ഷണാ -ജഹദജഹല്ലക്ഷണാ എന്നു മൂന്നുവിധം ലക്ഷണ 

൧.0൧. വിട്ടലക്ഷണ_വിടാത്തലക്ഷണ_വിട്ടുവിടാത്തലക്ഷണ ഫ്ലുന്നും 

പേര് പറയാം. വാച്യയാത്ഥത്തെ വിട്ടുകളയുന്ന വിട്ടലക്ഷണ. .വാ 

ല്യാത്ഥത്തെ സ്വികരിക്കുന്നപ ക്ഷം വാക്ച്ാത്ഥം യോജിക്കാതെ വരു 

ന ദിക്കിലാണ് ഈ ലക്ഷണയെ സ്വീകരിക്കാവളൂളത് . ദൂഷ്ലാന്തം:-- 

ഗംഗായാം ഘോഷട്” എന്ന വാക്യം. ഗംഗയില് ഘോഷം എന്ന 

വാക്ൃത്തവന്ന് ഗംഗയില് ശബരാല യ മ്ിധിക്കുന്നുവെന്നത്ഥം. ഗംഗാപ്ര 



ക 
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പാഹത്തില് വീടിരിക്കുകയില്ലല്ലൊ. അതുകൊണ്ട് ഗംഗാശബ്ദൂത്ഥ 
ത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഗംഗയുടെ തീരത്തെയെടുക്കണം. ഗംഗാതീര 

ത്തിലാണ് ശബരാലയം എന്നത്ഥം യുക്തമായിരിക്കം. ഇവിടെ വാ 

ച്യാത്ഥത്തെ തീരെയുപേക്ഷിച്ചിട്ട് തീരത്തെയെടുത്തിരിക്കയാല് ജഹ 

ലു ഷേണ__വിട്ടലക്ഷണ --ഉപയോഗപ്പെടടരരിക്കുന്നു. തത്ത്വമസി വാ 

ക്യാത്റത്തില് ഈ ലക്ഷണ ഉപരയോഗപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെ 

ന്നാല് തത് എന്ന പദത്തിനെറ വാച്ച്യാത്ഥമായ പരമാത്മാവിനേ 

യും, ത്വം പദവാച്യ്യാത്ഥമായ ജീവാത്മാവിനേയും തീരേ വിട്ടുകളുയു 

ന്നില്ല. വിശിഷ്ടാംശങ്ങളെ വിടുന്നു. ഏകമായ വിശേഷ്യാംശത്തെ സ്വീ 

കരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിട്ട ലക്ഷണ യോജിക്കയില്ല. അജഹല്ല 

ക്ഷണക്ക് (വിടാത്ത ലക്ഷണക്ക്) ഉദാഹരണം: “ശോണോധാവത റ് 

രക്തവ൪ണം ഓടുന്നു എന്നത്ഥം. ശോണപദവാ ച്യാത്ഥമായ ര 

ക്തവരണബത്തെ വിടാതെ തുടുപ്പനിറമകൂള കുതിര അതിവേഗത്തില് 

പായ്യന്നുവെന്നത്ഥത്തെ വിടാത്ത ലക്ഷണയാല് ധരിക്കാം. ധാച്യ്യാ 

ത്ഥത്തെ വിടാത്തതുകൊണ്ട്” ആ ലക്ഷണയും തത്വമസി വാക്്യാ 

ത്ഥത്തിന്ന്' പറവകയില്ല. ജഹദജഹല്ലക്ഷണക്ക്' (പിട്ടുപിടാത്ത ല 

ക്ഷണക്ക് ) ഉദാഹരണം:__“സോയം ദേവദത്ത്? ആ ദേവഭത്ത 
നാകുന്നു ഇവന് ഏന്നത്ഥം. ദേവദത്തനെന്നു പേരായ ഒരാമെ 

ഒരുകാലത്തില് ഒരു ദേശത്തില് വെച്ചകണ്ടു. ആയാളെത്തന്നെ ഫി 

ന്നെയൊരിക്കല് മറെറാരുദേശത്തില്വെച്ചും കണ്ടു. അപ്പ്യോഴം ആല്ല്യം 
കണ്ടതും ഇപ്പോറം കണ്ടതുമായ കാലത്തേയും ദേശത്തേയും വിട്ടുകള 
ഞാൽ ദേവദത്തപിണ്ഡത്തിന്നു ഭേദമില്ല. ആയാഠം ഇയാറംതന്നെ 

എന്നു കിട്ടി. ഈ ലക്ഷണ ജഹദദഹല്ലക്ഷണം, തത്ത്വമസി വാഷ്ച്യാ 
ത്ഥത്തിന്ന്' പറവന്നതാകുന്നു. ഉപാധികളായ മായയേയും, അവിദ്യ 

യേയും വാച്യയാത്ഥത്തില്നിന്ന്' വിട്ടുകള കയും ചൈതന്യത്തെ __പി 

ശേഷ്യാംശത്തെ__മാത്രം സ്വികരിക്കയുംചെയ്യു. അപ്പോം തല്പദ 
ചി 

ത്തിനേറയും ത്വം പദത്തിനേറയും ലക്ഷ്യാത്ഥത്തിന്ന്' ഐക്യം സി 
ഒധിച്ചു. അദ്വൈതം സിദ്ധമാകയ്ും ചെയ്യു. ഇങ്ങിനെ ജ ഹദഹല്ലക്ഷ 

ി ണകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്ന ജീവാത്മപരമാത്മൈക്ൃത്തെ സാക്ഷാല്കരി 
[രി ച്ച ദുഃഖാതിതമായ പരമാനന്ദസ്വരൂപമായിരിക്കേണമെന്നു സാരം. 
28, രസാദിപഞ്ചികൃത ഭൂതസംഭവം 

ഭോഗാലയം മുഃഭ ഖസു ഖാദികമ്മണാം 
ശരീരമാല്യന്തവദാദികമ്മജം 
മായാമയം സ്ഥ ലമുപാധിമാത്മനഭ 
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രസാദീപഞ്ചികൃത ഭൂതസംഭവം_ഭൂമി മുതലായ പഞ്ചികൃതഭൂതങ്ങളില്_ 
നിന്നു സംഭവത്തോടുക്രടിയതും, മുഭഖസു ഖാദികമ്മണാം ഭോഗാലയംട 
ദുഃഖസു ഖങ്ങറം ആദികളായ, കമ്മങ്ങളുടെ അനുഭവത്താന്നു സ്ഥാന 
മായം ആദ്പന്തവത് ട ജന്മവും നാശവുമുള്ളതായും, ആദികമ്മജം_മു 
ട്ടന്മകമ്മത്തില്നിന്നു ജനിച്ചതായും, മായാമയംപപരമ്പരയാ മായാ 
സ്വരൂപപമായുമിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ, ആത്മനഃസ്ഥൃലം ഉപ്യാധിംവദ 
ന്തി ആത്മാവിനെറ സ്ഥ ലമായ ഉപാധിയെന്നു പറയുന്നു. 

ലീവരൂപമായ ചൈതന്യത്തെ ഉപാധികളില്നിന്നു പേര്തിരി 
ചുറിവാനുളൂള മാഗ്ശത്തെക്കാണിക്കുന്നു. ഭൂമിമുതലായ പഞ്ചീകൃത പഞ്ച 
മ്ഹാഭൂതങ്ങളില്നിന്നുണ്ടായതും പുണ്യപാപകമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങമാ 
യ: സുഖദുഃഖാദികമെ യനുഭവിക്കുവാന് ജീപന്നു സിദ്ധിച്ച ഭവനമായി 
രിക്കുന്നതും, പവുജന്മകമ്മങ്ങള ത നിന്നുത്ഭവിച്ചതും ജനനമരണങ്ങ 
ളോടുക്രടിയതും, പരമ്പരയാ മായാവികാരമായിരിക്കുന്നതുമായ സ്ഥല 
ശരീരം ജീവന്െറ സ്ഥലമായ ഉപാധിയാണെന്നു അറിവുള്ളവര് പറ 

29. സൂക്ഷ്മംമനോബ്ുഭ്ധി ദശേന്ദ്രിയൈയ്യയതം 
പ്യാണൈരപഞ്ചീകൃത ഭൂതസംഭവം 
ഭോക്തുഃസുഖാദേരനുസാധനംഭപേ 

ക ക് ക്ലു ഠീരമമ്പദ്വിലുരാത്ഥനോബ്ുധാഭ. 

സൂക്ഷ്മം ഇസ്പ്രിയങ്ങംക്കു വിഷയമല്ലാത്തതും, മനോബ്ുദ്ധി ദശേന്ദ്രി 
യൈഭടമനസ്സ്, ബുദ്ധി, പത്രിന്ദ്രിയങ്ങഠം ഇവയോടും, പ്രാണൈട$യു 
തംടപ്രാണങ്ങളോടും ചേന്നതും, അപഞ്ചീകൃതഭതസംഭവം_പഞ്ചിക 
ണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഭൂതങ്ങളില്നിന്നുത്ഭവിച്ചതും, ഭോക്തുട_ഭോ 
ക്താവിന്െറ_ ജീവന്െറ, സുഖദുഃഖാദേ_സുഖദുഃഖാദിക്ക്, അനുസാ 

ര്യ ധനം അനുക്രലമായ സാധനവുമായത്, ആത്മ.നഃ_ ആത്മാവിനന്െറ_ 
ജീവന്െറ, അന്യൃത് ശരീരംമംററാരു ശരീരമെന്ന, ബുധാഃവിദഃ_ങ്ഞാ 
നികളറിയുന്നു. 

ജീവന്െറ സ്ഥ ലോപാഡിയെക്കാണിച്തിന്നു ശേഷം സുക്ഷ്തോ മ 3 

പാധിയെ വിവരിക്കുന്നു: സ്ഥൃലശരീരത്തില്വിന്നു വിലക്ഷണമായ 
മറെറാരു ശരീരത്തെ- ലിംഗശരിരത്തെ_ജീപനന്െഠറ സുക്ഷ്നോപാധി__. 
നേത്രാദികമ്ായ ഉഇന്ദ്രിയങ്ങഠം കൊണ്ടു കണ്ടഠിവാന് കഴിയാത്തതായ 
ഉപാധിയ യിട്ടു ഇഞാനികള റിയുന്നു. ആ ശരിഠത്തിലെന്തെല്ലാമുംപ്പെ 

ടടമെന്നു കാണിക്കുന്നു: സങ്കല്ലാത്മകമായ മനസ്സ് _നിശ്ചയാത്മികയാ 



അഞ്ചാം സഗ്ഗം [ 

യ ബുദ്ധി, നാസിക, ജിഹ്വം നേത്രം, ത്വക്ക്, ശ്രോത്രം, എന്ന ജ്ഞാ 

നേന്ദ്രിയങ്ങളുഞ്ചു് - വാക്ക്, പാണിം പാദം, പായും ഉപസ്ഥം എന്ന 

കമ്മേദ്രിയങ്ങളഞ്ച്_പ്രാണന്, അപാനന്, പല്യാനന്, ഉദാനന്, സ 

മാനന് എന്ന വരയുക്കഠം അഞ്ചു്” ഇങ്ങിനെ 17 അവയവങ്ങറം സൂക്ഷ്മ 

ശരീരത്മിചടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പഞ്ചീകരണം ചെയ്യുപ്പെടാത്ത തന്മാത്ര 

ങ്ങളില് നിന്നാണീശരീരത്തിനെറ ഒത്ഭവം ശബ്ദും, സ്സുരംം രൂപം ര 

സം, ഗന്ധം എന്നിവയെ തന്മാതൃങ്ങം_സൂക്ഷ്കൂൂതങ്ങളെന്നു പറയു 

ന്നു. ഇങ്ങിനെ സ്ഥലം, സൂക്ഷ്മം എന്ന രണ്ടുപാധികം ജീവന്നുണ്ട് . 

ഈ സുക്ഷ്യോപാധിയില്നിന്നുളൂജ വിയോഗത്തെയാണ് മരണമെന്നു 

പറയുന്നത്. സുക്ഷൃഭൂതങ്ങളില്നിന്നുത്ഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ്' വേത്രാദി 
൮ 

കളായ ഇന്ര്രിയ അ്ങംക്ക് അവിഷയമെന്നു പറഞ്ഞത്. 

30. അനാദ്യനിധ്യാച്യ മപീഹകാരണം 

മായാപ്രധാനം തൂപരംശരീരകം 

ഉ പാധിഭേദാത്തുയ തഃ പൃഥക് സ്ഥിതം 

സ്വാത്മാനമാത്മന്യവധാരയേല്ക്രമാത്. 

അനാദി ആദിയില്ലാത്തതും, അനിമ്വാ ച്യംട നിവ്യ ചിപ്പാന് കഴിയാത്ത 

തും ഇഹകാരണംഇക്കാണപ്പെടുന്നതിന്നെല്ലാം കാരണവും, പ്രധാ 

നം൭ഉ തകൃഷ്ഠവുമായ, മായാതു- മായയാകട്ടെ,, പരംശരിരകംടമറെറാ 

രു ശരീരം, ഉ പാധിഭേദാത്' തും ഉ പാധിഭേദംകൊണ്ടു മാതൃം, യതടപൃ 

ഥക് സ്ഥിതം ഉ പാധിയില് നിന്നു വേറിട്ടിറിക്കുന്ന, സ്വാത്മാനം൭സ്വാ 

ത്മാവിനെ, ആത്മനിം ആത്മാവില്, ക്രമാല് അവധാരയേത് ക്രമ 
ത്തില് നിശ്ചയമായഠിയേണം. 

ജീവോപാധിദ്വയത്തെപ്പറഞ്ഞശേഷം ഈശ്വരോപാധിയെപ്പ 
യുന്നു: -- മായ ഉഇവശ്വരനെറ ഉപാധി. ഏകമായ സച്ചിദാനന്ദബ്രഹ്മ 
ത്തെ ഈശ്വരനെന്നു പൃയവഹരിപ്പാനിടവരുത്തിയത്' ഈ മായയാകു 
ന്ന ഉപാധിയാകുന്നു ഈ മായ നാനാരൂപ ത്തില് പരിണമിക്കുന്നതാം 
കയാല് ഇതിന്െറ പരിണാമങ്ങളാണ്” മറ കാണപ്പെടുന്നവയെല്ലാം. ര് & 
അതിനാല് നാനാവിധവ്യവഹാരങ്ങംക്കു കാരണമാണ് മായ, സക 
ല വൃയവഹാരകാരണമായതുകൊണ്ടു' അതിപ്രധാനവുമാണ്. ഇതിന്നാ 
ദിയില്ലെന്നുമാത്രം അനാദിയെന്നശബ്ദത്താല് പറടത്തിരിക്കയാല് നാ 
ശമക്കതാണെന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്െറ സ്വരൂപത്തെ നി 
ണ്ണയിപ്പാന്_ വാക്കുകൊണ്ടു പറവാന്. സാഭധ്യമല്ലാത്ത തിനാല് അ 
നിര്വാച്യം, ലക്ഷണം പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുവാന്.._ഉകളതെന്നോ-ഇല്ലാ 
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ആതെന്നോ പറഞ്ഞു വസ്തൂനിര്ണയം ചെയ്യാന് കഴിയാത്തതാണ്. 
സച്ചിദാനന്ദല ക്ഷണമായ ബ്ൃഷ്മം ഉ പാധിഭേദംനിമിത്തം ജീവന്, 
ഈശ്വര൯ എന്നിങ്ങിനെ രണ്ടായിട്ടു് വ്യവഹരിപ്പംന് കറരരണമായി. 
മ പഠധിയില് നിന്നു വേര്തിരിച്ച്” ഏകമായറഠിദയണം. മഹാവാകൃശ്ര 
വണം മനനം നിദിധ്യാസനം എന്നിവകൊണ്ടു സ്ഥൃലസുൂക്ഷ്മകാര 
ണോപപാധികക്കെ നശിപ്പിക്കാം. ഉ പാധിതൂയനാശത്തില് സപ്വോപാ 
ധികളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്തായറികയ്യം 
ചെയ്യാം. മോക്ഷേച്ഛ്യുള്ള പുരുഷന് ഈവിധം പ്രവൃത്തിക്കേണം. 

91. കോശേഷ്വയം തേഷുതുതത്തദാകൃതി 
വിഭാതിസംഗാല് സൂടികോപലോയഥാ 
അസംഗരൂപോയമജോയതോദ്വയോ 
വിജ്ഞായതേസ്തിന്൯ പരിതോവിചാരിതേ. 

തേഷു കോശേഷുട ആ കോശങ്ങളില്. അയം൭ഇവന്_ ചില് സ്വരൂപ 
നായ പരമാത്മാവു'. സംഗാല് സ്ടികോപലഭയഥാ_ചേച്ചുഹേതുവാ 
യിട്ടു' സ് ഫടികക്കല്ലെന്നപോലെ. തത്തദാകൃതിഃ വിഭാതി അതാതാ 
കൃതിയായിട്ടു ശോഭിക്കുന്നു. അസ്തി൯_ ഇത് _പ്രകൃത റ്തില് പറയപ്പെട്ട 
മഹാവാക്യം. പരിതഃ വിചാരിതെം എല്ലാഭാഗവും വിചാരിക്കപ്പെടു 
മ്വോ€ം. അയം-ഇവന്- ആത്മാവ്. അസംഗരൂപഃ..സംഗമില്ലാത്തവ 
നും. അജടടജന്മമില്ലാത്തവനും. അദ്വയഃ- അദവയനുമാണെന്ന്. പി 
ഓഞായതേം-അറിയപ്പെടും. 

മഹാവാക്യാത്ഥവി ചാരത്തിന്െറ പരമപ്രയോജനത്തെപ്പറയു 
നു:__ആത്മാവിനെ ആല്ല്രാദനം ചെയ്യിരിക്കുന്ന ശരീരതൂയത്തില് 
അന്നമയം, പ്രാണമയം, മനോമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്മമയം 
എന്നു പറയപ്പെടുന്ന അഞ്ചകോശങ്ങളുണ്ട്. ആത്മാവു ഈ ഓരോ 
കോശങ്ങളില് പ്രതിഫലിക്കുമ്പോറം അതാതുരൂപനാഡിട്ട* അജ്ഞാന] 
കം ധരിക്കുന്നു. സ് ഫടികത്തില് പീതനീലാദിവര്ണ്ണുമള്ള വസ്ത്ക്ക 
ളുടെ ചേച്ചുനിമിത്തം സ്തടികത്തെ പീതം, നീലം എന്നു പറയുന്നതു 
പോചെ ഞാന് തടിച്ചവന്, ചടച്ചവന്, എന്നിങ്ങിനെ ഉപാധിധമ്മ 
ങ്ങമെ 

൨. 
ആത്മാവിലാരോപിച്ച്' പറയുന്നു. വാസ്തവത്തില് ആത്മാവു" 

കോശങ്ങളോടു ചേരാതെയും ജനനമരണങ്ങളില്ലാതെയും ഏകനായു 
മിരിക്കുന്നവനാണെന്നു് മഹാവാക്യാത്്ഥത്തെ നന്നായി വിചാരം ചെ 
യ്യുന്നതുകൊണ്ടറിയാം. അദ്വയാനുന്ദസ്വരൂപാത്മലാഭം മഹാവാക്യ 
വി ചാരഫലം എന്നു സാരം, 
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39. ബുദ്ധേസ്റ്രധാ വൃത്തിരപിഹദൃശ്യതേ 

സ്വപ്പാദിഭേദേന ഗുണത്രയാത്മ. ന 

അസ്നേ്യേതോസ്കിന് പ്യൃഭി ചാരതോമൃഷാ 

നിത്യേപര ബ്ഹ്മണി കേവലേശിവേ. 

ഇഹ ഇതില്__ ആത്മാവില്, സ്വപ്ലാദിഭേദേനംസ്വപ്പം മുതലായ ഭേ 

ദംകൊണ്ട് യാത്രിധാവൃത്തിഃകയാതൊരു മൂന്നു വിധയായ അവസ്ഥ 

യോ, സാ-ആയവസ്ഥ, ഗണരയയാത്മവഃ ബു മൂന്ന ഗണമങ് ളോ 

കുന്ന സ്വരൂപത്തോടുക്രടിയ ബുഭ്ധിയുടെതാകുന്നു, കേവലേട-ഏക 

നും ശിവേ ആനന്ദസ്വരൂപനം, നിത്യേ-നാശരഹിതനമായ, ഇഹ 

ബ്രഹ്മണിഈ ബൃഷ്മത്തില്, അന്വ്യോന്യതട, വൃഭിചാരതഃടഅന്ധ്യോ 

ന്യം വ്യഭിചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടെ , മൃഷാടഅസത്യയാകുന്നു. 

ജാഗ്രത്ത്, സ്വപ്പം, സുഷ്ുപ്പി എന്ന മൂന്നവസ്ഥാവിശേഷങ്ങറം 

സത്വരജസ്ലമോ ഗുണസ്വരൂപയായ ബുദ്ധിയുടെ ധമ്മമാകുന്നു. ആത്മ 

ധര്മമല്ലം ഈ വൃത്തികഴം ആത്മാവിന്നില്ല ആത്മാവ് ഈ വ്ൃത്തിക 

ളെ ആശ്ര ട് ഈ വൃത്തികക്ചോരോന്നും മറേറാരോന്നില് 

ഇല്ലെന്നു ടി: സത്യമായ'രിക്ഷന്നവയുമല്ല, സ്വപ്ലാവസ്ഥ 

യും ജാഗ്രദവസ്ഥയും സുഷുപ്തിയില് ഇല്ല. ജാഗ്രദവസ്ഥയ'ല് സ്വപ്പ സു 

ഷൂപ്ല്ികളില്ല. സ്വപ്ലാവസ്ഥയില് ഓാഗ്രല് സുഷുപ്ലിക കില്ല. ആകയാല് 

മൂന്നവസ്ഥകകൂം ഇല്ലാത്തവതന്നെ. അവസ്ഥാത്രയങ്ങളമെ അറിഞ്ഞും 

അവയെ അതിക്രമിച്ചുമിരിക്കുന്ന ഏകവും ആനന്മരൂപവും നാശരഹി 

തവുമായ നി -- എപ്പോഴും ഫ്ലൂക രസസ്വരൂപചായ ബ്ബ 

പമത്തില് അവസ്ഥാത്ൂരയകല്ലനം അയുക്തം. 

99. ദേഹേന്ദ്രിയപ്രാണമനശ്ചിദാത്മനാം 

സംഘാദജസ്പം പഠിപത്തതേധിയ$ 
വൃത്തിസ്മോമൂലതയാങ്ഞല ക്ഷണാ 
യാവല്ഭവേത്താവദസൌഭപോത്ഭവഃ. 

ദേഹേന്ദ്രിയപ്രാണമനശ്ചിദാത്മനാം . സംഘാത്പദേഹം ഇന്ദ്രിയ 
| ടു ന 

ങ്ങറം, പ്പാണങ്ങ൦ം, മനസ്സ് , ചിദാത്മാവ് ജവയുടെ സംഘെ ത്തി ത്ര റ 1 

0 | 

ന, തമോമൂലതയാടതമോഗുണം കാരണമായിട്, അജ്ഞലക്ഷണാ 
[1 

൮൮ ധിയഃവൃത്തിഃ അ ജ്ഞ ലു ആം ലക്ഷണത്തോട്ടക്രടി 
യ  ബുജില്ലത്തിം യാവത് ഭപചേത ടവ്യൃത്ൃകാലംവരേ ഉണ്ടാധകോ, താ 
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് 

നം അസൌ ഭവോത്ഭവഃ ഭവേത് അതുവരെ ഈ സംസാരം ത്ഭ 
വക്കും. 

കി 
അന്യോന്യാധ്യാസത്തിന്നു വിഷയ മായിരിക്കുന്ന ദേഹം, ഇന്ദ്രിയ 

ങ്ങറം, പ്രാണങ്ങ൦ം, മനസ്. ജീപ് ) റം, പ്രാണങ്ങറം, മനസ്സ് ജീവന് എന്നിവയുടെ സംഘത്തില് നി 
മു ) ന൯ , രജസ്തമോഗുണപ്രധാനുമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുടെ വൃത്തി _ വ്യാപാ യാ, 

രാഭ൭ററ്റ)രത് കാഥ ര കാലംവരേ നിലനില്ലൂന്നുവോ അത്ര കാലവും സംസാരം വി 
൨ ന്ധ 1] 
ല്പം. സംസാരകാരണമായിരിക്കുന്ന ബുഭ്ധിവൃത്തിയെ ഉപേക്ഷി 

ച്ചാല് മാത്രമേ സംസാരം നശി ക്ഷകയുള്ളവെന്നു സാരം. തമോമൂലത 
യാ ( ് : ; എന്ന പദത്താല് തമസ്സിനെ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടമ്ളവെതിലും 
ര ജാഗുണര്്ത്തേക്രടെ ബുദ്ധവ്ൃത്തിക്കു കാരണമായെടക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

334. നേതിപ്രമാണേനു നിരാകൃതാഖിലോ 
ഹുദാസമാസ്വാദിത ചില്ഘനാമൃതട 

തൃജേദശേഷം ജഗദാത്തസദ്രസം 
പിത്വായഥാംഭഃപ്രജഹാതിതല്-ഫലം. 

നേതിപ്രമാണേനം “നേതി?” എന്ന പ്രമാണത്താല്, നിരാകതാഖിലഴ_ 
നിരാകരിക്കപ്പെട്ട സമസ്തത്തോടു ക്രടിയവനും, ഹൃദാ-ഹൃത്തുകൊണ്ട, 
സമാസ്വാദിത ചില്ഘനാമു ചനന്നായാസ്വദിക്കപ്പെട്ട കില്ഘന 
മാകുന്ന അമൃതത്തോടക്രടിയവനുമായിട്ട്, ആത്തസദ്രസം അശേഷം 

ജഗത് ടപ്രാപിക്കപ്പെട്ട സതതായ രസത്തോടുക്രടിയ സകല ജശഗത്തി 
നെയും, അംഭഃപീത്വാജലം പാനംചെയ്യിട്ട്', തല്ഫലം . യഥാടഅ 

തിനന്െറ ഫലത്തെയെന്നപോലെ, പ്രജഹാതിം ഉപേക്ഷിക്കണം. 
മഹാവാക്യവിചാരം ചെയ്യവനെന്തു ചെയ്യേണമെന്നു കാണിക്കു 

നനു. “അഥാത ആദേശോനേതിനേതി??അല്ല അല്ലയെന്നു ദേഹാദിപ്ര 

പഞ്ചത്തെ മുഴവനും നരാകരിച്ച് സത്വഗുണപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന 

മനസ്സുകൊണ്ട് ചില്ലക്ഷണമാകുന്ന അമുതത്തെ നന്നായാസ്വദിച്ചവന് 

ലോകത്തില് നിറത്ചരിരിക്കുന്ന രസവസ്തുവായ ബ്രഷ്മത്തെ സ്വീകരിച്ച 
കഴിഞ്ഞതയകൊണ്ടു നിസ്സാരമായിരിക്കുന്ന ദേഹാദി പ്രപഞ്ചത്തെ വെ 

ടും കുടിച്ചശേഷം തൊണ്ടിനെയെന്നപോലെ പരിത്യജിക്കേണം. ആ 

തില് ഉദാസീനനായിരിക്കേണം. ശരീരം സിദ്ധിച്ചതിന്െറ ഫലം അ 

നുഭവിച്ചകഴിഞ്ഞെതിനാല് ഇനി! അതില് ആസക്തനായിരിക്കരുതെ 

ന്നു- സാരം. 

35. കരദാചിദാത്മാനമതോരജായതേ 

നക്ഷിയതേനാപ് വിവഭ്ധതേനവഃ 
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.  നിരസ്ലസവ്യാതിശയഃ സുഖാത്മകഃ 

സ്വയംപ്രഭഃ സവ്ൃഗതോയമ്ദവയ. 

അനവടആത്മാടനഖനല്ലാത്ത ആത്മാവ്, കദാചിത് ഒരുകാലത്തും, 

ന മുതഃ- മരിച്ചവനല്ല, ന ജായതെം ജനിക്കുന്നതുമില്ല, നക്ഷിയതെട 

ക്ഷയിക്കുന്നില്ല, നാപി വിവഭ്ധതേ_വഭ്ധിക്കുന്നില്ല, നിരസ്പുസവ്യാതിശ 

നിരസിക്കപ്പെട്ട സവ്യാതിശയത്തോടുക്രട'യവനും, സുഖാത്മകട 

സുഖരൂപനും, സ്വയംപ്രഭഃ-താനേതന്നെ പ്രകാശിക്കുന്നവനും, സ്പ 

ഗതഃ വ്യാപകനം, അദ്വയഃ-ഏകനുമാകുന്നു. 

േഹാദിപ്രപഞ്ചം അനിത്യമാകയാല് അതില് വിരക്തിയുണ്ടാ 

വാ൯വേണ്ടി ആത്മാവിന്നു മാത്രമെ നിതൃത്വമുള്ളവെന്നു' ബോധിപ്പി 

ക്കുന്നു:__ ആത്മാവു് പുതിയതല്ല. ഒന്മാനന്തരാവസ്ഥയെക്കറിച്ചാണെ 

ല്ലൊ പുതിയതെന്നുക്ള വ്യവഹാരം. ആത്മാവിന്നു ജന്മാനന്തരസ്ഥിതി 

യില്ലാത്തതുകൊണ്ടു പുതുമയുമില്ല. പുതുമയില്ലായ്ക്കുയാല് ജീരണതയുമി 

ലു. അവസ്ഥാഭേദമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പരിണാമവുമില്ല. ആത്ലാവി 

ന്ന് ജനനം, മരണം, ക്ഷയം, വൃദ്ധി, നാശം മുതലായ മാററങ്ങഠം 

ഒരുകാലത്തുമില്ല. ആത്മാവിനേക്കാഠം മഹത്തായ വസ്തു യാതൊന്നുമി 

ലു. ആത്മാവിനെറ സ്വരൂപംതന്നെ ആനന്ദം. ആത്മാവു താനെത 

ന്നെ വിളങ്ങുന്നു. സൂയ്യാദിപ്രകാശത്തെ അപേക്ഷിച്ച വിള ങ്ങുന്ന ഒന്ന 

ലു “യസൃഭാസാ സർവമിദം വിഭാതി?” ആത്മറവിനെറ പ്രഭയെ ആ 

ശ്രയിച്ചിട്ടാണ്: സൂയ്യാ പന്ദ്രമസ്സുകംകരടെ പ്രകാശിക്കുന്നത്. ആത്മാ 

വെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രത്ൃഗാത്മാവ പരമാത്മാവില്നിന്ന് 

ഭിന്നനല്ലായ്ക യാല് ആത്മാവേകനതന്നെ. “അയമാത്മാബ്രഹ്മ'” ഈ 

ആത്മാവ് __ദേഹേദ്ര്രിയാന്തഃകരണാദികമെ 
പി 

പ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന ഈ 
്] മ] ] ആത്മാവു -_പ്രതൃഗാത്മാവു __ബൃഷ്മമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു” ആത്മ 

ലാഭത്തില്മീതെ യാതൊരു ലാഭവുമില്ല. 

90. ഏവംവിധേയ്ഞാനമയേസഖാത്മകേ 
കഥം ഭവോ മുദഖമയഃ പ്രതിയതേ 
അജ്ഞാനതോധ്യാസവശാല് പ്രകാശതേ 

ഇഞാനേവിലിീയേത വിരോധതഃ ക്ഷണാത്. 
ടം ( ്' ളം! റ് 

ഏവംവിധേടഇപ്പകാരമി ക്കുന്നതും, ഇഞാനമയേംഒഞ്ഞാനസ്വരൂപ പ്രി ടേ 

വു, സ്ൃഖാത്മകേം ആ നന്ദസ്വരൂപവുമായ ആത്മ്വാ പില്. ടട്ടഖ 

ഭവടചറുടഖപ്രചൃരമായ സംസാരം, കഥം ുതിയതകദ്ഴങ്ങിനെ് തോ 

ന്നപ്പെടും, അജ്ഞാനതഃ അധ്യാസതഃ പ്രകാശതേടഅ്ഞോനം വിമ്മി 
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ത്തമുണ്ടായ മം ഹേതുവായിട്ടു” പ്രകാശിക്കുന്നു. വിരോധതഃ 
ഓഞാനേ ക്ഷണാത്' ത്തിക. ഹേതുവായിട്ടു ജ്ഞാന 
ത്തില് ക്ഷണം ലയിക്കും. 1 

മുകളില് പറഞ്ഞവിധം യാതൊരുവിധമായ വികാരവുമില്ലാതി 
രിക്കുന്നതും ജ്ഞാനാനന്ദസ്വരൂപവുമായ ആത്മാവില് ദുഃഖബഫുല 

മായ സംസാരത്തിനെറ പ്രതിതിയെങ്ങിനെയുണ്ടാകുമെന്ന ശങ്കക്കു സ 

മാധാനം. ആത്മസ്വരൂപം നന്നായറിയായ്യനിമിത്തം ദേഹാദികളില് 
ഞാനെന്നും ഫ്യുനേറതെന്നുമകും അധ്യാസം നിമിത്തം സംസാരപ്രതീതി 

യുണ്ടായി. അതിന്ന്” നാശമെങ്ങിനെ സംഭവിക്കുമെന്നാല് അജ്ഞാന 

വിരോധിയായ. ജഞാനമുണ്ടായാല് തല്ക്ഷണം നശിക്കും. പ്രകാശമു 
ണ്ടായ ഉടന് ഇരിട്ടു നീങ്ങുന്നതുപോലെയും, രജ്ജുസ്വരൂപം അറിഞ്ഞു 
ഉട൯ സര്പദ്രമം നശിക്കുന്നതുപോലെയ്യം ആത്മസാക്ഷാല്കാരം 

സിദ്ധിച്ച ഉടനെ സംസാരം അതില് ലയിക്കും. 

97. യദന്ൃദന്യതൂര വിഭാവ്യതേദ്രമാ 

ദധ്യാസമിത്യാഹുരമും വിപശ്ചിതഭ [| 

അസര്പ്പരഭൂതേഹിവിഭാവനംയഥാ 

രജജ്പാദികേതദ്വദപിശ്വരേജഗത് . 

ഭൂമാത ൭ദ്രമം 6 ഹേതുവായിട്ട്  അന്പൃയത ടഅന്പയത്തിനെ, അന്യതടമ 

റെറാന്നിത്ം വിഭാവ്യതേ യത  _അറിയപ്പെടുന്നുവെന്നതു യാതൊന്നോ, 

അമുംഇതിനെ, വിപശ്ചിതഃ അധ്യാസം ഇതി ആഹു. വിദവാന്മാര് അ 

ധ്യാസം എന്നു പറയുന്നു, അസരപ്പഭൂതേ രജ്ജവാദികേടസര് പമല്ലാതി 

രിക്കുന്ന രജങ്പാദികത്തില്, അഹിവിഭാവനം യഥാംസര്പങ്ഞാനം 

പോലെ, ഈശ്വരേ-ഈശ്വരനില്, ജഗത് പിഭാവ്യതേട ജഗത്തറിയ 

പ്പെടുന്നു. 

ആത്മാവില് സംസാരമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നത് അധ്യാസംനിമി 

ത്തമാണെന്നു പറഞ്ഞുവെല്ലോ. അധ്യാസത്തിനെറ സ്വരൂപത്തെ വി 

വരിക്കുന്നു:__ ഭമംനിമിത്തം ഒരു വസ്തുവിനെ മറെറാരുവസ്തരവായിട്ടു്' ധ 

കിയ വിദ്വാന്മാര് അധ്യ്യാസമെന്നു പറയുന്നു. ലി 

കുന്ന രജ്ജു മുതലായതില് സപ്പുമാണെന്നു കൂ, ജഞാനംപ്പോലെ ഈശ 

രനില് ജഗത്തിനെക്കാണുന്നു. ആത്മജ്ഞാനമില്ലായ കനിമിത്തം ജഗ 

ത്ത് സത്യമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നു 

38. വികല്ലമായാരഹിതേ ചിലഭാത്മകേ 
ടര് 

പു കാഡഡുഷപ്രഥമഃപ്രമപ്പ തട 
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അഭദ്ധ്യസേഏവാത്മനിസവ്യകാരണേ 

നിരാമയേ ബൃഹ്മണികേവലേപ്പരേ. 

വികല്ലമായാരഫിതേംവികല്ലകാരണമായ മായാസം ബന്ധമില്ലാതിരി 

ശ൭ന്നതും, ചിദാത്മകേട ചിത്സ്വരൂപവും, സഠ്കാരണേംസവ്ൃത്തിന്നും 

കാരണവും, നിരാമയം ദുഃഖ സ്പുശനംപോലമില്ലാത്തതും, കേവലേട 

ശുദ്ധവും, പരേകസവധ്യാതീതവുമായ, ബൃഹ്മണി-ബഹ്മത്തില്ം ഏഷ? 

അഹംകാരഃ അധ്ധ്യാസഃ-ഈ ഞാനെന്ന അഡ്യാസംയ പ്രഥമഃപ്രകല്ലി 

ച ഒന്നാമതായിട്ടു കള്ലിക്കപ്പെട്ടു്. 

ആത്മാവില് തോന്നുന്ന മുഗത്തിന്ന് ഏതുവിധമായ അധ്ധ്യാസ 

മാണ് കാരണമെന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു:__.സവ്വവികല്ലത്തിന്നും കാര 

മായിരിക്കുന്ന മായയുടെ സംബന്ധമില്ലാതിരിക്കുന്നതും ജ്ഞാനസ്വ 

രൂപവും, സവ്ൃത്തിന്നും കാരണവും ദുഃഖസംബന്ധമില്ലാത്ത ആനന്ദം 

സ്വരൂപമായിരിക്കുന്നതും യാതൊരു വികാരവുമില്ലാതിരിക്കുന്നതും ദൂ 

ശ്യമല്ലാതിരിക്കുന്നതും വ്യാപകവുമായ ആത്മാവില് ഒന്നാമതായിട്ട് 

അഹങ്കാരം കല്ലിക്കപ്പെട്ട. ഞാനെന്നഭാവംതന്നെ സവ്വസംസാരകാര 

ണമെന്നു താല്പയ്യം. 

39 ഇച്താദിരാഗാഭിസഖാദിധാമ്മികാഃ 

സദാധിയഃ സംസൃതിഹേതവഭപരേ 

യസ്താല്പ്രസുപ്ലെൌ തദഭാവതഃ പരഃ 

സഖസ്വരൂപേണ വിഭാവൃയതേ ഹിന. 

ഇച്ചാദിരാഗാദിസ ഖാദിധാമ്മികാഃ ധിയഃകഇച്ചാദി,രാഗാദി,സു ഖാദിധ 

മ്മങ്ങളോടുക്രടിയ ബുദ്ധിവ്ൃത്തികഠം, സദാ പരേ സംസ്ൃതിഹേതവടട 

എപ്പോഴും പരനായ ആത്മാവില് സംസാരഹേതുക്കഠം, യസ്താല്ടയാ 
ലി 

തൊന്നുഹേതുവായിട്ട്, പ്രസപ്പെൌംപ്രസപ്ലിയില്, തദഭാവതടംധീവ്ല 
൧ ത്തികളില്ലാത്തതുകൊണ്ടു , പരഃ- പരമാത്മാവും ന നമ്മമാല്, സുഖ 

സ്വരൂപേണ ഒരു നന്ദരൂപമായിട്ട് , വിഭാപ്യതേട അറിയപ്പെടുന്നു. 
റ് 1) 

വ 

ബുദ്ധിനിഷമാണ് സംസാരം. ആ; റ ി മാട ൦. ആത്മനിഷ്ഠമല്ലെന്നു അന്വയവ്യ 

തിരേകേണ സാധിക്കുന്നു:__സവ്യസാക്ഷിയായ പരമാത്മാവില് തോ 

നുന്ന സം സാരത്തിന്നു കാരണം, ഇപ്ലും ഉപേക്ഷ; രാഗം ദ്വേഷം; സു 

ഖം മുഖം; എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ദവന്ധവധമ്മങ്ങളോടുക്രടിയ ബുദ്ധിവ്വ 

ത്തി തയ (൫. . ൽ പ വൃത്തികളുള്ള പ്പോഠം സംസാരം: എന്നന്വയം: ബുദ്ധി 

അ ൭ ൧; ടി ഹ , വൃത്തികളെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗാഡനിദ്രയില് പരമാത്മാവിനെ 

നമ്മറം ത്ത [5 [ ി 
റ നന്ദസ്വരൂപനായ നുഭവിച്ചുറിയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്” സു 
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[രി ി [ര്] പ്ലോത്ഥിതന്നു സുഖമായുറങ്ങിയെന്നുള്ള പ്രത്യഭിജ്ഞയുണ്ടാകുന്നതി. ഉ 
റങ്ങുന്നസമയത്തിലനുഭവിച്ച ആനന്ദത്തെ ഉണന്നസമയത്തില് സ്ഫ 
രിക്കുന്നു. അനുഭവം സ്ത്തിക്കു കാരണമാക യാല് സുഷുപ്ലിസമയത്തിലു 

ണ്ടായ ആനന്ദം ആത്മസ്വരൂപമാണെന്നു” സ്സഷ്മാകുന്നു. അപ്പോം 
ഇച്ഛ്യാദിധമ്മങ്ങംംക്കാസ്പ ദമായ ബുദ്ധിവൃത്തികളില്ലാതിരുന്നതിനാല് 
ആനന്ദസ്വരൂപമനുഭവപ്പെട്ടു. ബുദ്ധിവ്ൃ ത്തികളാണ് സംസാരകാരണ 
മെന്ന് അന്വയവ്ൃതിരേകങ്ങംകൊണ്ടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ടം ച 

40. അനാല്യവിദ്യോത്ഭവബ്ുദ്ധിബിംബിതോ 

ജീവഃപ്രകാശോയ മിതിയ്യതേചിതഃ 

ആത്മാധിയ സാക്ഷിതയാപൃഥക് സ്ഥിതോ 

ബുഭധ്യാപരിച്ഛുിന്ന പരഃസഏവഹി. 

അറാഃദ്യവില്യോത്ഭവ ബുദ്ധിബിംബിതഃ- അനാദിയായ അവിദ്യില് 

നിന്നുത്ഭവിച്ച ബുദ്ധിയില് പ്രതിബിംബിച്ച, ചിതഃപ്രകാശഃട ചിത്തി 

നെറ പ്രകാശം, ജീവഭഇതി ഇരയയതേ-ജീവനെന്നു പറയപ്പെടുന്നു, 

ആത്മാംപരമാത്മാവു്”, ധിയഃസാക്ഷിതയാ_ധീയിനെറ സാക്ഷിയായി 

ട്ടം പൃഥക് സ്ഥിതഃ-വേറെ സ്ഥിതനാകുന്നു, ബുഭല്യാപരിച്ഛിന്നപരഃ- 

ബുദ്ധികൊണ്ടുള്ള പരിച്ചേ ദത്തില്നിന്നു വേറിട്ടിരിക്കുന്ന, സഃഏവ 

ഹിം അവന്തന്നെ നിശ്ചയം. 

തത്വമസി മഹാവാക്ൃത്തിലെ തത് പദത്തിനെറയും ത്വംപദ 

ത്തിനെറയ്യം അത്ഥസ്വരൂപത്തെ സുഷ്ടമാക്കുന്നു:--അനാദിയായ അ 

വിദ്യയില്നിന്നു ബുദ്ധി__ അന്തഭകരണമണ്ടായി. സവത പരിപൂള്ക്ുമാ 

യിരിക്കുന്ന ചിത്തിനെറ പ്രകാശം അന്തഭകരണത്തില് പ്രത്ബിംബി 

ച്ച. അതിനെ ജീവനെന്നു പറയുന്നു. ആത്മാവു അന്തഭകരണവ്ൃത്തി 

കഠംക്കു സാക്ഷിയായിട്ടു വേറെ നില്ലുന്നു. ബുഭധി-അന്തഭകരണം, നിമി 

ത്തമളട പരിച്ചേ ദത്തില്നിന്നു പിടിരിക്കുന്ന സാക്ഷാല് ചില്സ്വരൂ 

പംതന്നെ പരമാത്മാവ്. പ്രതിബിംബത്തിന്നാധാരമായ അന്തഃകരണം 

ഇഞാനംനിമിത്തം നശിക്കും. അപ്പോം ജീവനെന്നു ഒഒ സംഇതെക്കു കാ 

രണമായ പ്രതിബിംബവുമില്ലാതായി. സാക്ഷാത്തായ ചില്സ്വരൂപം 

മാര്ധം എപ്പോഴുമുണ്ട്. അന്തടകരണ പ്രതിബിംബലചൈതന്യത്തെ 

ത്രം" പദം കുറിക്കുന്നു. സാക്ഷാത്തായ ചൈതമ്പ്യത്തെ “തത് പദം 

കുറിക്കുന്നു. അതു രണ്ടിന്നുമുളൂള ഐക്ൃത്തെ അസി? പദം ബോധി 

പിക്കുന്നു, 
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41. പില്ബിംബസാക്ഷാത്ഥധിയാംപ്രസംഗത 
രി 

സ്വേകത്രവാസാദനലാക്തലോഹവത 
ര ി 

അന്വ്യോന്യമധ്യാസവശാര പ്രതീയതേ 

മു ഡാജഡത്വം ച ചിഭാത്മചേതസോ. 

ചിദാത്മചേതസോട_ ചിദാത്മാവിന്നും ചേതസ്സിന്നും, അന്വ്യോന്പം അ 

1 റ ൫ 

ധ്യാസവശാല് - പരസ്സുരാഭല്യാസം ഹേതുവായിട്ടു , ജഡാജഡത്വം പ്രതീ 

യതേട ജഡം അജഡം എന്ന ഭാവം തോന്നപ്പെടുന്നു, ചില്ബിംബ 

സാക്ഷാത്മധിയാം പ്രസംഗതചില്ബിംബമായ ജീവന്നും, അക്ഷ 

ങ്ങളോട ഇന്ര്രിയങ്ങളോടു.-ക്രടിയ ആത്മാവിന്നും._മനസ്സിന്നും._അ 

ന്തഃകരണത്തിന്നും, തമ്മില് പ്രകൃഷ്ഠണമായ സംഗം ഹേതുവായിട്ടുളള, ഏ 
0 

കത്തവാസാല്ടഒരേടത്തുള്ള വാസത്താല്, അനലാക്തലോഹവത ടഅ 

ഗ്നിസംബന്ധമുള്ള ലോഹമെന്നപോലെ, അന്വ്യോന്യാദ്ധ്യാസഭഭവതി 

പരസ്സുരാധ്യാസം ഭവിക്കുന്നു. 

അന്തഭകരണത്തിന്നും ജീവാത്മാവിന്നും അന്പ്യോന്യാധ്യാസം നി 

മിത്തമാണ' അന്വ്യോന്യധര് മപ്രതീതിയെന്നുറപ്പിക്കവാ൯ പിന്നെയും 
ഥ ടു 

അധ്യാസത്തിന്നുള്ള കാരണത്തെയും സ്വരൂപത്തെയും അതിന്െറ ഫ 
ു [൭] ി 

ലത്തെയും പറയന്നു:__ ചിത്തിനെറ പ്രതിബിംബം__ജിീവന്__ഇന്രരി 
കം വ പ് പ ൩൬ യങ്ങളോടകൂടിയ മനസ്സ്. പ്രതിബിംബത്തിന്നധിഷ്ഠാനമായ അന്ത 

കരണം. ഈ മൂന്നിന്നും അത്യന്തം ചേച്ചയും ഏകത്രവാസവും ഉണ്ടാ 

യതുകൊണ്ട് , ചേതനാത്മകമായ ജീവനില് ജഡബ്ദദ്ധിയും, ജഡമായ 

ചേതസ്സ്റില് ചേതനമെന്ന ബുദ്ധിയും, അന്വയ്യോന്യാധ്യാസത്താല് തെ 

ററായിട്ടുണ്ടാകുന്നു. അശഗ്നിയിലിട്ടു പഴ്പ്പിക്കപ്പെട്ട ലോഹത്തിന്നു് 
ദാഹശക്തി സിദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടു അഗ്നിധമ്മം ലോഹത്തിലും, ലോഹ 
ത്തിന്നു ഒ ദീര്ഘം, വത്തുമം എന്നിയാകൃതിവിശേഷം അഗ്നിയിലും 
കാണപ്പെടുന്നതുപോലെ, ചിത്തിന്െറ ധമ്മമായ ഇഞാനം ചിത്ത 
ത്തിലും ചിധ്തത്തിനെറ ധമ്മമായ ജഡത്വം ലിത്തിലം_ ചില്സ്വരൂ 
പമായ ആത്മാവിലും - ആരോപിക്കുന്നതായ സ്വരൂപത്തോടുക്രടിയ 
അധ്യാസം സംഭവിക്കുന്നു. ഇതിന്െറ ഫലമാണ് മുനനമരണപ്രവാ 
ഹ൨ഹര്രൂപമായ.' സംസാരം, 

48. ഗുരോഭസകാശാദപിവേദവാക്ൃതഃ 
സംജാതവിദ്മാനഭവോ നിരീക്ഷ്ൃതം. 
സ്വാത്മാനമാത്മസ്ഥമുപാധിവര്ജിതം 
ത്ൃജേദശേഷം ഓഡമാത്മഗോചരം. 



1 504. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

വേദവാക്യതഃ-പേദവാകൃത്തില് നിന്നും, ഗുരോഃസകാശാല്ഗരുസ 
ന്നിധിയില്നിന്നും, സംജാത വിദ്യാനുഭവഃനന്നായുണ്ടായ വിദ്യയുടെ 
__ ജഞാനസ്വരൂപത്തിനെറ__ അനുഭപത്തോടുക്രടിയപനും, ആത്മ 
സ്ഥം-ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നവനും, ഉപാധിലവര്ജിതം_൭പാധിധമ്മ 
സ്പൂശമില്ലാത്തവനുമായ, തം ആത്മാനം നിറീക്ഷ്യ-ആ ആത്മാവിനെ 

സാക്ഷാത്തായറിഞ്ഞിട്ടും, ആത്മഗോചരം അശേഷം ജഡം ആത്മ. 

വിഷയമായിരിക്കുന്ന സകല ജഗത്തിനേയും, തൃജേത് ഉപേക്ഷി 
ക്കണം. 

അധ്യാസത്താരത്തോന്നിയ സംസാരഭ്രാന്തിയെ നശിപ്പിക്കുവാനു 

പകരിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനത്തിനെറ സ്വരൂപത്തെ ഇതിന്നുമമ്പേ വി 
വരിച്ചിട്ടുണ്ടെകിലും ഉറപ്പിന്നുലേണ്ടി ഒന്നുകൂ൭ ടെപ്പറയുന്നു:__മഹാവാ 
കൃശ്രവണംകൊണ്ടും റി അനുഗ്രഹപൂര്വ്ൃവകമായ മനനം നി 
ദിധ്യാസനം എന്നിവകൊണ്ടുമുണ്ടായ ആത്മജ്ഞാനത്തോടുക്രടിയ 
വന്, ഹൃദയാന്തഗ്ഗതനും, ഹൃദയോപാധിയെ പിട്ടിരിക്കുന്നവനുമായ 

പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷത്തായറിഞ്ഞിട്ട് ആത്മാവിന്ന് വിഷയമായി 

രിക്കുന്ന ദേഹാദി സര്വ്ൃവപ്രപഞ്ചത്തേയം ലിട്ടിരിക്കേണം. ആത്മാവി 

നു ദേഹാദിസംബന്ധമില്ലെന്നനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിനാല് ലോകവിഷയ 
ങ്ങളില് ഉ ദാസീനനായിരിക്കേണമെന്നു താല്പയ്യം. 

49. പ്രകാശരൂപോഹമജോയമദ്വയോ_ 

സകൃദ്വിഭാതോഹ മതീവനിമ്മലഃ 

വിശുഭ്ധവിജ്ഞാന ഘനോനിരാമയട 

സംപൃ൪ണ ആനന്ദമയോഹമക്രിയഃ. 

അഹംടഞാന, പ്രകാശരൂപഃപ്രകാശസ്വരൂപന്., അജഃ-ജനനമി 

ല്ലാത്തവന്, അദ്വയ ഭട ദ്പിതീയവസ്തുവിനോടുക്രടാത്തവന്, അസകൃ 

ദ്ധിഭാതഭടഒരിക്കലെത്കിലും അന്യനാല് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടാത്തവന്, 

അതീവനിമ്മലഃ- ആവരണവിക്ഷേപാദികജില്ലാതെ ഏററവും പരി 

ശൃദ്ധന്ം വിശുദ്ധവിജ്ഞാനഘനഭടപരിശ്ുദ്ധണ്ഞാനസ്വരൂപന്, നി 

രാമയ€_ അഭിമാനമില്ലാത്തവന്, സംപൂര്ണടംനിഠഞ്ഞിരിക്കുന്നവന്, 

ആനന്ദമമയഃ-ആനന്ദരൂപന, അമ്രിയഃടപരിണാമമില്ലാത്തവന്. 

അറിഷേണ്ടതായ ആത്മാവിനെറ സ്വരൂപം നിരുപാധികമാ 

ണെന്നു രണ്ടു ശ്ലോകംകൊണ്ടു വിവരിക്കുന്നു:-_ഞാന് സ്വയമേവ പ്പ 

[പ ഘടാദിപദാത്ഥങ്ങളെന്നപോലെ അന്യപ്രകാശ 
ഴ ച 

ത്താല് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവനല്ലം ജന്മാദിവിഹീനന്൯ ഒരു കാല 
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] ന്ത രി 

ത്തെങ്കിലും അന്യമായ പ്രകാശവസ്തവിനാല് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 

നല. “നതതസുയ്യോഭാതി, നചന്ദ്രതാരകം.?” അവിടെ ആത്ലാവില് 
൦൦ 

ടയ ട് പു [ 
ലി %% ഭാ 

സൂയ്യന്ം ചന്ദ്രന്, നക്ഷത്രങ്ങം, ഏന്നിവ പ്രകാശിക്കുന്നില്ല. “തസ്യ 

സാ സവ്മിദംവിഭാതി ആ ത്മാവിനെറ പ്രകാശത്താല് സൂര്്ാദി തേ 

ടര്: 
ജോഗോളങ്ങളെല്ലാം പ്രകാശക്കുന്നു. മായനിമിത്തം, ആ ക 

വിക്ഷേപമോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു അത്യന്തം നിര്മല൯, രാഗാദിമാല 

ന്യസ്ൂര്ശലേശംപോലുമില്ലാത് രിക്കുന്ന ചിത്താകുന്ന ഏകരസത്തോട് 

ക്രടിയവന്൯, കത ത്വാദ്യഭിമാനമില്ലാഅവനാകയാല് മഃ ഖമില്ലാത്ത 

ി ന ടൂ 0 [ ം പ 

വന്, ദേശകാലവസ്തക്കഠം നിമിത്തം പരിഛേമമില്ലാത്തവന് ആനന്ദ 
| ളി 6 1 ഥ് 

മേ സ്വരൂപമായിരിക്കുന്നവ൯ വികാരഹീനനാകയാല് പരിണാമമി 
് 

പ്പാത്ത വന്. 

44. സദൈവമുക്തോഹമചിന്തൃശക്തിമാ 

വനതീന്ദ്രിയജ്ഞാനമവിക്രിയാത്മക$ 

അനന്തപാരോഹമഹന്നിശംബയധൈ 

വ്യിഭാവിതോഹം ഹൃദിവേദവാദിഭി. 
ി 

സദാ ഏവംഎപ്പോഴം തന്നെ, മുക്ത മോ ചിക്കപ്പെട്ടവനം അചിന്ത്യ 

ശക്തിമാന് ചിന്തിക്കപ്പെടുവാ൯ സാധിക്കാത്തതായ ശക്തിയോടുക്ര 

ടിയവന്ം, അതീന്്രിയജ്ഞാനംട ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന 

ഇഞാനസ്വരൂപ൯ന്, അവിക്രിയാത്മകടവികാരപ്പെടാത്ത സ്വരൂപ 

ത്തോടുക്രടിയവന്, തഥനന്തപാരഃട അന്തവും പാരവുമില്ലാത്തവന്, 

വേദവാദിഭിഃ ബുധൈഃ വേദമറഠിയുന്ന വിദ്വാന്മാരാല്, അഹന്നിശം- 

പകലും രാത്രിയും, ഹൃദിപിഭാവിതടട ഹൃത്തില് ധ്യാനിക്കപ്പെടുന്നവന്, 

കാലത്രയത്തിലും ഞാന് മുക്ത൯:__യാതൊരു ധധ്മത്താലും-ക 

മ്മത്താലും-ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുന്നവപ൯. പിചാരിക്കുപ്പെടുവാ൯ കുഴി 

യാത്തതായ ശക്തിയോടുക്രടിയവന്. വാക്കിന്നും മനസ്സിന്നും വിഷയ 

മല്ലാതിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാകുന്ന സ്വരൂപത്തോടുക്രടിയവന്: __“യതോ 

വാചോനിവത്തത്തേ അപ്രാപ്യ മനസാ സഹ് യാതൊന്നില്നിന്ന് 
വാക്കുകളും മനസ്സും മടങ്ങുന്നു. യാതൊന്നിനെ വാക്കുകൊണ്ടു പറവാ 
നോ മനസ്സുകൊണ്ടു ചിന്തിപ്പാനോ കഴികയില്ല എന്നത്ഥമായ ശ്രുതി, 
പൃമാണം. പരിണാമത്തിന്നു കാരണമായ. വികാരത്താല് ബാധിക്ക 
പ്പെടാത്തവന്. കാലംകൊണ്ടു നാശമോ, രൂപംകൊണ്ടവധിയോ ഇ 

ത്ത പ്രായ്മവധ. ഇപ്രകാരമിരിക്കന യാതൊരു പരമാത്മാവിനെ വേദുവ്വാ 
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ക്യഠത്ഥമറിയുന്ന വിദ്വാന്മാര് ഹൃദയത്തില് ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്തായ 
റിയുന്നുവോ ആ പരമാത്മാവുതന്നെ ഞാന്. 

45. ഏവം സദാത്മാനമഖണ്ഡിതാത്മനാ 
വി ചാരമാണസ്യയ വിശ്ുദ്ധഭാവനാ 
ഹസന്യാദവില്ലാമചിരേണകാരകൈ 
രസായനം യദ്വദുപാസിതം രജഃ 

ഏവം സദാ ആത്മാനം ഇപ്പകാരം എപ്പ്പോഴം ആത്മാവിനെ, അഖ 

ണ്ഡിതാത്ഥനാടവിഷയാശകൊണ്ടു ചിതറിപ്പോകാത്ത മനസ്സുകൊണ്ടു 

വിചാരമാണസ്ൃടഡ്യ്യാനിക്കുന്നവന്നു, പുട ഉദേതി-ബ്ബ 

ഹഫ്മാകാരവൃത്തിയുണ്ടാകുന്നു, ഉദിതാ സാഭഉത്ഭവിച്ചതായ ആ ഭാവന 

കാരകൈം കാരകങ്ങളോടുക്രടെ, ഉപാസിതം രസായനം രജഃ ഇവട 

സേവിക്കപ്പെട്ട ഒഷധം രോഗങ്ങളെയെന്നപോലെം, അചിരേണ 

അവില്യാം ഹസ്്യാത് ടചേഗത്തില് അവിദ്യയെ__ അജ്ഞാനത്തെ ഹ 

നിക്കും. 

മേല്പറഞ്ഞ ഭാവനയുടെ ഫലം എന്തെന്നു പറയുന്നു:_മുക 

കില് പറ്തേ രീതിയില് ആത്മാവിനെ പു൪ര്ണമനസ്സകൊണ്ട--വിഷ 

യവി ചാരത്താല് ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോകാത്ത മനസ്സകൊണ്ട__എപ്പോ 

ദും ധ്യാനിക്കുന്നവന്ന് ബൃഹ്മാകാരവൃത്തി-__ സര്വം ബ്രഹ്മമാനൈന്നുകൂക 

ബോധം_൭ഉത്ഭവിക്കും. ഈ വൃത്തി ജന്മാന്തരത്തിന്ന് കാരണമായിരി 

ഒന്ന സകല കമ്മങ്ങളോടുക്രടെ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കും. നി 

ശ്ചിതസമയം മുടക്കം ക്രടാതെ സേവിച്ച ഓഷധം രോഗങ്ങളെ നശി 

പ്പിക്കുന്നതുപോലെ. 

46. പിപിക്ത ആസിീന ഒ പാരതേന്ദ്രിയോ 

വിനിരജിതാത്മാ വിമലാന്തരാശയഭ 

വിഭാവയേദേകമനന്യസാധനോ 

വിധ്ഞാനദുക്കേവല ആത്മസംസ്ഥിതഭ. 

പിപിക്തേ-ജനബാധയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തില്, ആസിനഃം ഇരിക്കുന്ന 

വനം, ഉപാരത്തേദ്രിയ ഭകഇന്്രിയങ്ങളെ അടക്കിയവനും, വിനിര്ജി 

താത്മാട മനസ്സിനെ സ്വാധിനമാക്കിയവനും, വിമലര്ന്തരാശയഃടവി 

ശുദ്ധമായ ചിത്തത്തോടുക്രടിയപനും, വിജ്ഞാനളൂക് ടവിജഞാന 

ത്തില്ത്തന്നെ ഭാവനയുള്ള വനും, നി 
ന! 

മീലാത്തവനം, കേവലഃടമറെറഠാന്നനോഴും ചേ, ചൃയില്ലാത്തവയംം 
ഖ് 
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ടി 

ആയത്മസംസ്ഥിതഃ ആത്മാവില് സംസ്ഥിതി സിദ്ധിച്ചുവനുമായിട്ടു 

ഏകം പചിഭാവയേത് -ഏകത്തെ ധ്യാനിക്കേണം. 

എങ്ങിനെ ധ്യാനമഭ്യസിക്കേണ്ടതെന്നു പദേശിക്കുന്
നു:-_ജനബാ 

ധയില്ലാത്ത ടിക്കില് പത്മാസനാദി സുഖാസനത്തിലിരുന്ന് ഇന്ര്രിയ 

ങ്ങളേയും മനസ്സിനേയും അടക്കി പ്രാണായാമാദിക€ംകൊണ്ടു അന്തഃ 

കരണത്തെ സ്വാധീനമാക്കി രാഗാദിദോഷങ്ങളെ ചിത്തവൃത്തിയില് 

നിന്നു തിരെത്തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാശയനായി, സാക്ഷാല്കാര 

ത്തില് മാത്രം മനസ്സിരുത്തി, ആത്മാവില്നിന്നു തെററാതെ അതില് 

ത്തന്നെ സ്ഥിരതയോടുക്രടെ ഏകനായ ആത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കേണം. 

4.7. പിശവംയദേതല്പരമാത്മദശനം 

വിലാപയേദാത്മനിസവ്ൃകാരണേ 

െത്തിദാനന്ദമമയോവതിഷ്ടര് പൂട്ട്റുശ്ച ന്ദ തിഷ്ഠതേ 

നവേദബാഹ്യം നച കിഞ്ചിഭാന്തരം. 

പരമാത്മദരനം ഏതത്” വിശ്വം യത് *പരമാത്മാവിനാല് പ്രകാശി 

പ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വിശ്വം യാതെന്നോ, സവ്വകാരണേ ആത്മനി വി 

ലാപയേത്_സവ്വയകാരണമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവില് വിലയിപ്പിക്കേ 

ണം, പൂള്ട്റ്റുഃ ചിഭാനന്ദമയ അവതിഷ്ഠതേ-സംപൂദ്ല്റ്റനനം ചിദാന 

ന്സ്വരൂപനുമായിട്ടു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ബാഹ്യം കിഞ്ചിത് ന വേദം 

ബാഹ്യമായ ഒന്നിനേയും അറിയുന്നില്ല, ആന്തരം ച കിഞ്ചിത്” ന 

വേദം.ആന്തരമായ ഒന്നിനേയും അറിയുന്നില്ല. 

പരമാത്മാവാകുന്ന ഭാസകനോടുക്രടിയ ഇക്കാണപ്പെടുന്ന സമ 

സ്തജഗത്തിനേയും സല്യകാരണമായിരി ഒന്ന പരമാത്മാവില് ലയിപ്പി 

ക്കേണം. പരമാത്മാവായിട്ടു കാണേണം. ിന്്പര്്വം 

തന്നെ കായ്യം എന്ന അനുഭവപ്രകാരം സവ്ൃകാരണമായിരിക്കുന്ന പ 

രമാത്മാവിനെക്രടാതെ അന്യമായ വിശ്വമില്ലെന്നു കാണേണം. അ 

പ്പോഠം സമ്പൂണ്ട്്നും ചിദാനന്ദസ്വരൂപനുമായി. തന്നില്നിന്നു ഭിന്ന 

മായിട്ടു ബാഹ്യമായോ ആന്തരമായോ യാതൊന്നു മില്ലെന്നു കാണുന്നതു 

തന്നെ ആത്മാവിനെ അനുഭവരൂപേണ അറിഞ്ഞവനെറ ലക്ഷണം. 

48, പൃൂര്വ്വംസമാധേരഖിലം വിചിന്തയേ 

ദോക്കാരമാത്രം സചരാചരം ജഗത് 

തദേവവാച്യം പ്രണവോഹി വാചകോ 

വിഭാവ്യതേജ്ഞാനവശാന്നബോധതടഃ 



1505 അഭ്ധ്യഠാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

സമാധേഃപൂവ്വംസമാധിക്കുമുമ്പ്”, ചരാചരം അഖിലം ജഗത് ചര 

വും അചരവുമടങ്ങിയ സമസ്തമായ ജഗത്തും, ഓങ്കാരമാത്രം വിചിന്ത 
1 

യേത് ൭ ഓങ്കാരമാത്രമായിട്ടു ചിന്തിക്കേണം, തത് ഏവ വാച്യം അതു 

തന്നെ വചിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യമായത്, പ്രണവഃ വാചക വിഭ 

വ്ൃയതേഹിടപ്രണവം വാചകം എന്നു വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന 

ത് പ്രസിദ്ധം, ഇയം അധ്ഞാനവശാത് ഏവംഇതു്” അങജ്ഞാനത്തി 

ന്നധീനനായതൃകൊണ്ടുതന്നെ, ന ബോധതട-ബോധത്തില്നിന്നുണ്ടാ 
യതല്ല. : 

സമാധി സിദ്ധിക്കന്നതിന്നു മുമ്പേ ചെയ്യേണ്ടതിനെക്കാണിക്കു 

നനു:_സകല പവിഷയങ്ങളില്നിന്നും നിവത്തിച്ച അന്തഭകരണത്തി! 

നെറ ബ്രഹ്മാകാരവൃത്തി യാതൊന്നോ അതിന്നു സമാധിയെന്നു പേര്. 

ആ നില കിട്ടന്നതിന്നു മുമ്പേ, ചരാചരാത്മകമായ സകലജഗത്തും, 

ഓം കാരത്താല് പരി ഛഭിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടറിയേണം. ജഗത്ത' വാ 

ച്യം പ്രണവം വാചകമെന്നു വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്നതു പ്പ 

സിദ്ധം. ഈ ഭാവനയ്യം അഞ്ഞാനംനിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്നതുതന്നെ. എ 

ശുകൊണ്ടെന്നാല് ന്ദില്വിശേഷബ്ദഹ്മസാക്ഷാല്കാരം സിഭ്ധിച്ചുശേഷം 

ബോധാനന്തരം__യാതൊരു വൃത്തിയും ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെല്ലോ. എല്ലാ 

വൃത്തികളും അടങ്ങാതെ സമാധി ലഭിക്കുകയില്ല. സമാധ്യനന്തരം യാ 

തൊരു വൃത്തിയുമുണ്ടാകാത്തതിനാല് പ്രണവത്തേ വാചകമായിട്ടും ജ 

ഗത്തിനെ വാച്യ്യമായിട്ടും വിഭാവനം ചെയ്താന് ആരിരിക്കുന്നു. അന്തഃ 

കരണത്തിനെറ വ്യാപാരമാണ് വിഭാവനം. സമാധിയില് അന്തഭകര 

ണം ബ്രഹ്മാകാരവൃത്തിയില് ലയിച്ചുപോയിരിക്കയാല് ' ഭാവിക്കുന്നവ 

നും, ഭാവ്യവും ഭാവനയുഥില്ലെന്നറിയേണ്ടതാകുന്നു. 

40. അകാരസംഞഞഃ പുരുഷോഹിവിശ്വകോ 

ഫലുകാരകുസ്തൈജസജഈയ്യതേ ക്രമാല് 

പ്രാജേഞാമകാരഃ പരിപവ്യതേഖിലൈഃ 

സമാധിപൂര്ല്വം നതുതത്വതോ ഭവേത്. 

ഓംകാരം ജഗദപാച കമെന്നു പറഞ്ഞതിനെ വിവരിക്കുന്നു:-_ഓം 

കാരം. അ-ഉ-മ ഏന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ സംയോഗത്തോടുക്രടിയ മഹാ 

മന്ത്രം. അതിലെ അകാരത്താല് പറയപ്പെടുന്ന പുരുഷന്നു (വ്യക്തിക്കു) 

പിശ്വകന്൯_ പിശ്വന്തന്നെ  വിശ്വകന്-എന്നും സമഷ്ടിക്കു വിരാട്ടെ 

നം പറയുന്നു. ഉകാരത്താല് പറയപ്പെടുന്ന പുരുഷന്നു (പ്യക്തിക്കു) 

മരെതജസനെന്നും, സമഷ്ടിക്കു ഹിരണ്യഗഭനെന്നും പേര്, മകാരത്താല് 
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കന്നു. വിശ്വന്. തൈജസനന്ം പ്രാജ്ഞന്, വിരാട്ട , 

ഈശ്വരന് എന്നിങ്ങിനെയു മുള രണ്ടുവിധ (വൃഷ്ഠിസമഷ്ടികമെ സംബ 

ബ്രഹ്ഷസാ ന്ധിച്ച) വ്യവഹാരങ്ങളും സമാധിക്കുമുമ്പുള്ള താകുന്നു. 

ലേദങ്ങളും ഇതിനെ ഘോഷ 

ഹിരണ്യഗഭന, 

ക്ഷാല് കാരത്തില് എല്ലാം അതില് ലയിച്ചതിനാല് ഭേദപ്രതീതി ത 

ന്നെയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു “സര്വ്വം ബ്രഹ്മമയം” എന്ന ഒരനഭവം മാ 
തും അവശേഷിച്ചിരിക്കും. 

൭0. വിശ്വംത്വകാരം പുരുഷം വിലാപയേ 

ദുകാരമഭേധ്യ ബഫുധാല്യവസ്ഥിതം 

തതോമകാരേ പ്രവിലാപ്യതെജസം 

ദ്വിതീയവങ്ക്ണും പ്രണവസ്യ്യചാന്ത മേ. 

നു മകാരമപ്യയാത്മനി ചില്ഘനേപരേ 

വിലാപയേല് പ്രാജഞമപിഹകാരണം 

സോഹംപരം ബൃഹ്മസദാവിമുക്തിമ 

ദ്വിജ്ഞാനളങ് മുക്തഉ പാധിതോമലഭ. 

വിശ്വത്തെ ബൃഹ്മത്തില് വിലയിപ്പിക്കേണ്ടും ക്രമത്തെ പ്പറയുന്നു: 

__ സ്ഥലദേഹാദിനിബന്ധനകകളോടുക്രടെ ബഹുപ്രകാരത്തില് വ്യവ 

സ്ഥിതനും അകാരവാ്യനമായ വിശ്വനെന്നു സംഭാഞെയുള്ള പുരുഷ 

നെ ജീവാത്മാവിനെ ഉ കാരമദ്ധൃത്തില് വിലയിപ്പിക്കേണം. വില 

യിച്ചതായിട്ടു ഭാവിക്കേണം. അനന്തരം വിശ്വപുരുഷനെറ ലയസ്ഥാ 

നവം ഉ കാരവാച്യനുമായ തൈജസപുരുഷനെ പ്രണവത്തിനെറ അ 

ന്തിമാക്ധരമായ മകാരത്തില് വിലയിച്ചതായിട്ട് ഭാവിക്കേണം. മകാ 

രവാച്യയനം വിശ്വതെജസകാരണഭൂതനുമായ പ്രാമംമനെ ചിദ് രൂപ 

നായ പരമാത്മാവില് വിലയിച്ചതായിട്ടു' ഭാവിക്കേണം. അനന്തരം 

എപ്പോഴും എല്ലാററില് നിന്നും വേറിട്ടിരിക്കുന്നതം, ഉ പാധിസംബദ്ധ 

മില്ലാത്തതിനാല് പരമപ്പവിതരവും നിദിധ്യാസനത്താല് അനുഭവപ്പെ 

ടടതുമായ സവ്യാധിഷ്ലാനമായ ബ്രഹ്മംതന്നെഞാനെന്നു ഭാവിക്കേണം. 
ബ്ഹ്മസ്വരൂപനായിരിക്കേണം. ഭാവിപ്പാന് മറ൨വസ്തവില്ലാത്തതുകൊ 

ണ്ടു ബഹ്മസ്വരൂപമായിരിക്കേണമെന്നു സാരം. മശ് 

52, ഏവം സദാജാതപരാത്ഥഭാവനഃ 
സ്വാനന്ദതുഷ്ലഭ പരിവിസ് മൃതാഖിലട 
ആസ്ലേസനിത്യാത്മസു ഖപ്രകാശകഃ 
സാക്ഷാദവിമുക്തോ ചലവാരിസിറ്ഡുവത് , 



1/0 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

ഡ്യുവം സദാജാതപരാത്മഭാവനട ഇപ്രകാരം എല്ലായ്യ്യോഴും ജാതയായ 

പരമാത്മഭാവനയോടുക്രടിയവനും, പരിവിസ് മുതാഖിലഃട നന്നായി 

വിസ്തുരിക്കപ്പെട്ട അഖിലത്തോടുക്രടിയവനും, സ്വാനന്മതുഷ്ണഭടസ്വത്ര 

പാനന്ദത്താല്തന്നെ സന്തുഷ്ടനും, സാക്ഷാത് നിത്യാത്മസു ഖപ്രകാശ 

കടട ഉ പാധിസംബന്ധമില്ലാത്തതും നിത്യവുമായ ആത്മസുഖം യാ 

തൊന്നൊ അതാകുന്ന സ്വരൂപത്തോടുക്രടിയവനുമായ, സഃ വിമു 

ക്തട_ ആ ജീവ൯മുക്തന്൯, അചലവാരിസിന്ധുവത് ഇമക്കമില്ലാത്ത 

ജലത്തോടുക്രടിയ സമുദ്രംപോലെ, ആസ്ലേ-സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 

മേല് കാണിച്ച ഭാവനസിദ്ധിച്ചവന്െറ ലക്ഷണം പറയുന്നു:__ 

എപ്പോഴും പരമാത്മ. ഭാവന സിദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട സ്വശരീരത്തെയും 

സംബന്ധികളായ പുത്രദാരാദികളെയും നിശ്ശേഷം മഠന്നിരിക്കുന്നവ 

നും സ്വരൂപാനന്ദത്താല്തന്നെ സത്തുഷ്ണസം ഉപാധിസംബന്ധമില്ലാ 

ത്തതിനാ൪്: നിത്യനായ ആത്മാവിനെറ സുഖപ്രകാശമാകുന്ന സ്വരൂ 

പത്തോടുക്രടിയവനുമായ ആ ജീവന്മുക്തന് തിരമാലകളൊന്നുമില്ലാ 

ത്ത സമുദ്രമെന്നപോഷെയിരിക്കും. 

58. ഏവംസദാഭ്യസ്ധ സമാധിയോഗിനോ 

നിവൃത്തസമധ്വേശ്രിയ ഗോചരസൃഹി 

വിനിരജിതാശേഷരിപ്പോരഹംസദാ 

ദുശ്യോഭവേയംജി തഷദ് ഗുണാത്മനഃ 

ഏവംസദാഭ്യസ്ുസമാധിയോഗിനഃക ഇപ്രകാരം എപ്പോഴും രാഭ്്യസ് 

ച്ച സമാധിയോഗത്തോടുക്രടിയവനം, നിവൃത്തസഖ്വേന്ദ്രിയഗോചഠ 

സ്യടനിവത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സധ്വേന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളോടുക്രടിയവ 

നും, വിനിര്ജിതാശേഷരിപോ വിശേഷേണ ജയിക്കപ്പെട്ട സകല 

ശത്രുക്കളോടുക്രടിയവനും ജിതഷദ് ഗുണാത്മനകവശീകരിക്കപ്പെട്ട ഷ 

ംഗണങ്ങളോടുക്രടിയവനുമായവന്ന്, അഹം സദാ ദൃശ്ൃഭഭവേയംട 
ഗല 

[4] റു ൧, ഞാനെപ്പോഴും ദൃശ്ൃയനായ ഭവിക്കും. 
ര്യ ക്യ 

മേല് വിവരിച്ച ലക്ഷണം തികഞ്ഞവന എന്നെ ദശ്ക്കുമെന്നു 

പദേശിക്കുന്നു:__ ഇപ്രകാരം എപ്പോഴും സമാധിയോഗത്തെ അഭ്യസി 

ക്കുന്നവനും, ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളായ ശബ്ദൂസ്സുശാദികളെ അതിക്രമി 

ചിരിക്കുന്നവനും, സവ്ൃജ്ഞത്വം; നിത്യത്വം, നിതൃതൃപ്ലത്വം, ബോധ 

രൂപത്വം, സ്വതന്ത്രത്വം, അലുപ്ലാനന്തരൂപത്വം, എന്ന ആധ ഗുണ 

ങ്ങളെ സ്വാധീനപ്പെടത്തിയിരിക്കുന്നവ്വനുമായ യോഗിക്കു നിത്യവും 
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ഞാന് ദൃശ്യനായിരിക്കും. എന്നില് ഭക്തിയുക്തനായ യോഗിക്കെന്നെ 

ദശിപ്പാ൯ കഴിയും. ഭക്തിഹീനന്നു സാധിക്കയില്ലെന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. 

28. ധ്യാത്വൈവമാത്മാന മഹന്നിശംമുനി 

സ്തിഷ്ടേല്സദാമുക്തസമസ്ലബന്ധനഴഃ 

പ്രാരബ്ലദമശ്ശന്നഭിമാനവങ്ങിതോ 

മയ്യേച്യവസാക്ഷാല് പ്രവിലീയതേതതഃ. 

ഏവം അഹന്നിശം ഇപ്രകാരം പകലും രാത്രിയും, ആത്മാനം ധ്യാ 

ത്വാട ആത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചിട്ട, മുക്തസമസ്പബന്ധനഃ-മോചിക്ക 

പ്പെട്ട സമസ്ലബന്ധനങ്ങളോട്ട ക്രടിയവനും, അഭിമാനവങ്ങിത അ 

സി പ്രാരബ്ലം അശ്ശ൯-പ്രാരബ്ലത്തെ അനുഭവിക്കു 
ന്നവനുമായ, മുനിഭടയോഗിം തതഃ അനന്തരം, സാക്ഷാത് മയി ഏവ 
പ്രവിലീയതെടനിരുപാധികനായ എന്നില്ത്തന്നെ പ്രകഷേണ ലയി 
ക്കുന്നു. 

ഇപ്പകാരം എപ്പ്യോഴും ആത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചം, ദേഹാദിസമ 
സ്തൃപ്രപഞ്ചബന്ധത്തില്നിന്നു ലേറിട്ടും, അഭിമാനമില്ലാതെ പ്രാരബ്ലവ 
ത്തെ അനുഭവിച്ചുംകൊണ്ടു യോഗി. വസിക്കണം. ആ, യോഗി ശരീര 
നാശാനന്തം രി ്ധ്യ്ം പറരിപൂണ്ണുനുമായ എന്നോടു ചേരുന്നു. 
ബ്രഹ്മസ്വരൂപനായ് ഭവിക്കുന്നുവെന്നു താല്പയ്്ും. 

28. ആദൌചമദ്ധ്യേച തഥൈവ ചാന്തതോ 

ഭവംവിഭിത്വാ ഭയശോകകാരണം 
ഹിത്വാസമസ്തം വിധിവാദചോദിതം 
ഭജേല്സ്വമാത്മാന മഥാഖിലാത്മനാം. 

ആദൌ-മഭ്ധയേ അന്തതഃ ചം.ആദിയില്യം മധ്യത്തിലും അന്തത്തിലും. ഭ 
വംഭയശോകകാരണം വിദിത്വാടംസം സാരത്തെ ഭയ ദുഃഖ കാരണമെന്നു 
റിഞ്ഞിട്ടു്  വിധിവാദചോദിതം സമസ്തംഹിത്വാകവിധിയാലും വാദ 
ത്താലും പ്രേ; ിക്കപ്പെടുന്നതിഒ നെയെല്ലാം൭ പടിഞ്ഞളി്ു ം അഖിലാത്മനാം 
സ്വംആത്മാനം-സമസ്തജീവന്മാരുടെ സ്വരൂപഭൂതനായ ആത്മാവി നെ, ഭജേത് കഭജിക്കേണം. 

ഗഭപ്രവേശം മുതല് മരണംവരെ സംസാ ഭയത്തിന്നും ലൂ 

ത്തിന്നും കാരണമാബെ ന്നറിഞ്ഞില ക വേദവിധിക ളൂ 0 മെ ഉറപ്പി ക്9ന്നതായ കുമ്മങ്ങളെ മുഴുവനും കിച്ച സ്വ 
സ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായ 
ഭജിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

ന്ിബ്മാരാടടയും 
സമ്വേശ്വരനായ._എന്നെ 
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20. ആത്മന്യഭേദേന വിഭാവയന്നിദം 
ഭവത്യഭേദേന മയാത്മനാ തദാ 
യഥാജലം വാരിനിധൌ ഡഥാപയ$ 

ക്ഷിരേവിയദേപ്യാമൂച്നിലേ യഥാനിലഃ 

ആത്മന। ഇദം ആത്മാവിലിരിക്കുന്ന ഇതിനെ, അഭേദേന വിഭാവ 

യ൯൭ഭേദമില്ലാതെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നവന്, തദാ ആത്മനാ മയാ 

അഭേദന ഭവതി അപ്പോം ആത്മാവായ എന്നോടു അഭേദമായിട്ടു ഭ 

വിക്കുന്നും വാരിനിധെൌം സമുദ്രത്തില്, യഥാ ജലംടജലമെന്നപപോലെ 

യും, ക്ഷീരേ പ്യ$€ യഥാടപാലില് പാലെന്നപോലെയും, പ്യോമ്ലി 

വിയത് യഥാ ആകാശത്തില് ആകാശമെന്നപോലെയും, അനിലെ 

അനില വായുവില് വായ്യവെന്നപോദമെയും. 

നാമരൂപാദിഭേദഭാവനുക്രടാതെ, സര്വാധിഷ്ഠാനമായ എന്നില് 

ഇരിക്കുന്ന സ്വസ്വരൂപഭൂതനായ ജീവാത്മാവിനെ എന്നില്നിന്നു ഭേ 

ദമില്ലാത്തതായിട്ടു സര്വദാ ഭാവിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പാന് എപ്പോറം അ 

നായ്ക്കുരുന്നുവോ അപ്പ്യോഴം അപപാരജലാശയമായ സമുദ്രത്തില് പ്ര 

വേശിച്ചനദ്യാദിജലംപോദ്പെയും; പാലില് ഒഴിച്ച പാലെന്നപ്പോലെ 

യും ഘടാദിനാശത്തില് മഹാകാശത്തോട ചേന്ന ഘടാല്യാകാശം 

പോലെയും; സര്വത്ര ചലിക്കുന്ന വായുവില് യോജിച്ചതായ ഭസ്ത്ാദ 

ഗതവായുവെന്നപോലെയും (ഭസ്തും തുരുത്തി) അഭേദമായ ഭവിക്കുന്നു. 

517. ഇത്ഥംയദീക്ഷേതഹിലോകസംസ്ഥിതോ 

ജഗന്മുഷൈവേതിവിഭാവയന് മുനിഃ 

നിരാകൃതത്വാച്ഛ വതി കതിമാനതോ 

യധഗേന്ദുഭേദോദിശിദിഗ് ദൂ മാദയ$. 

ഇത്ഥം ശ്രതിയുക്തിമാനതഃ ഇപ്രകാരം ശ്രുതി-യുക്തി-അറാഭവം ഇവ 

യാത്, നിരാകൃതത്വാത് നിരാകരിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട , ഇന്ദുഭെദഃ_ ഒരു 

ചന്ദ്രനില് രണ്ടു ചന്ദ്രനെന്ന ഭ്രമം, ദിശിചടിക്കില്, ദിഗ് ഭൂമാദയഃ ദി 

ഗ്ഭൂമം എന്നിവം യഥാടഎപ്രകാരമോ അപ്രകാരം, ലോകസംസ്ഥിതഃ 

അപ്പി മനിഭംലോകത്തില് ഇരിക്കുന്നവപനാണെങ്കിലും മനി, ജഗത് മു 

ഷാഏവംജഗത്തു മിഥ്ൃതന്നെയെന്നു', ഈക്ഷേത യദി- എപ്പോറം കാ 

ണുന്നുവോം തദാട അപ്പോം, നിവൃത്തജഗല്സത്ൃത്വഭരമഃ ഭവതി ജഗ 

ത്തു സത്യമെന്ന ദ്രമം നിവത്തിച്ചുവനായ് ഭവിക്കുന്നു 
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മേല്കാണിച്ച രീതിയില് *അതോന്ദാത്തം? ബ്രഹ്മവ്യൃതിരിക്ത 

മായി കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം ഭ്ൂമം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ശ്രതിവാക്ഷ 

ങ്ങറംകൊണ്ടും ജഗത്ത് ദൂശ്യമായതുകൊണ്ടു ശ്ുക്തിരജതമെന്നപപോ 

ലെ മിത്ഥ്യയെന്നിങ്ങിനെയുള്ള അനുമാനജമ്പമായ അനുഭവംകൊണ്ടും 

ജഗത്തു മിത്ഥ്ൃതന്നെയെന്ന് , ജീവ ന്മുക്തന് ജഗദധ്യാപാരം നടത്തുന്ന 

വനാനെതങ്കിലും, എപ്പോം കാണുമോ അപ്പോം ജഗത്തു' സത്യമാ 

ണെന്ന്” അതിന്നുമുമ്പണ്ടായിരുന്ന ഭൂമംതീിന്ന്' ബൃഷ്മമയനായിതന്നെ 
യിരിക്കും. ഏക ചന്ര്രനെ രണ്ടു ചന്ര്രനായിട്ടു' നേതൃത്തെ ഒന്നമത്തി 
നോക്ംമ്പോറം കാണുന്നതു സത്യയമല്ലെന്നു കാണുന്നതുപോദലെയും,, രു 

ദിക്കിനെ മറെറാരുദിക്കായിട്ട്' തോന്നുന്നതു ദിഗ് ഭൂമമില്ലാത്ത ഒരുവ 
ന്െറ ഉപദേശത്തില് നിന്നു ഭൂമമാണെന്നറിയുന്നതുപോലെയും, വാ 
ഹനാദികളുടെ ചലനം നിമിത്തം സമീപത്തിലുളഒ വ്ൃക്ഷാദികഠം ച 
ലിക്കുന്നതായിട്ട തോന്നുന്ന ഭൂമം, വൃക്ഷാദികളുടെ സ്ഥിരതാജ്ഞാന 
ത്താല് നിങ്ങുന്നതുപോലെയും ജീവന്മുക്തന്െറ ജഗല്സത്ധചത്വഭൂമം 
നീങ്ങും. 

25. യാവന്നപശ്യേദഖിലംമദാത്മകം 

താവന്മദാരാധനതല്പരോഭവേത് 

്രദ്ധാലയരത്യൂര് ജിതഭക്തിലക്ഷണോ 

യസ്ത്റസ്യദ്ൃ ശയഠഹമഹന്നിശംഹ്ൃദി. 

അഖിലം. ന. മദാത്മകംടഞാനാകുന്ന അധിഷ്ലാനത്തോടുക്രടി 
യതാണെന്നു , യാവത് ന പശ്യേത് -ഏതുവരേകാണുന്നില്ലയോ, താവ 
ത് അതുവരെ, മദാരാധനതല്പരഃഭപേത്ി -൨൫)നെറ ആരാധനത്തില് 
താല്ലയ്യമുളഒവനായിരിക്കേണം, ്രദ്ധാലുഃ-ദ്ര്ധവിശവാസമുള്ളവനും, 
ളും അഭിവൃദ്ധയായ യാം 
ലക്ഷണത്തോടുക്രടിയവനും, ട്ചയാതൊരുവനോ., തസ്യ ഹൃദി ആ 
വനെറ ഹത്തില്, അ-ഹന്റിശം.. എപ്പോഴും, അഹം ദൃശ്യഭ_ഞാന് 
ഗിക്കപ്പെടുവാന് യേ ഗ്യനായിരിക്കും. 

മേല് വിവരിച്ചവിധത്തിലുളള അഭേദജ്ഞാനാനു ഭവത്തിന്നുളൂ 
സകല ലോകവും ഞാനാകുന്ന അധിഷ്ഠാന 

ത്തില് രഇജജുവില് സപ്പുമെന്നപോലെ, വിപത്തരൂം പമായിട്ടു വിഉങ്ങു 
നനുവെന്നുള്ള അനുഭവം ഏത്ത കാലംവരെ, മുമുക്ഷ്യവിന്നുണ്ടാകാതെയിരി 
ക്മന്നുവോ അത്ര കാലവും എന്നെ ആ നിക താല്പയ്ക്യമു വനായിരിക്കേണം. 

് 

ഉ പായമുപദേശിക്കുന്നു: 

ടു ഭഗവദാരാധനംതന്നെ അനുഭവമാഞഞയാന൭ ത്തെ ജു 
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നിപ്പിക്കുമെന്നുകൂള ദൂഡ്ധവിശ്വാസരൂപമായ ശ്രദ്ധയും; അത്യന്തം അഭി 

വൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തി- ഭഗവാനായ എന്നില് പൂജ്യതാബു 

ദ്ധി__യാകുന്ന ലക്ഷണവും; യാതൊരു മുമുക്ഷയവിന്നുണ്ടോ അവനെറ 

ഹൃദയത്തില് എന്നെ അവന്നെപ്പോഴും കാണ്മാന് സാധിക്കും. “യേയ 

ഥാമാം പ്രപദ്യന്തേതാം സ്തഥൈവഭജാമ്ൃഹം”” “ഏതൊരുത്തൽ എ 

ന്നേ ഏതുവിധം ഭജിക്കുന്നുവോ ആ വിധത്തില് ഞാനവരേയും ഭജി 

ക്കുന്നു? എന്നത്ഥമായ സ്തൂതിയിവിടെ പ്രമാണം. 

59, രഹസ്യര്മതച്ഛു തി സാരസംഗ്രഹം 

മയാവിനിശ്ചിത്യതപോദിതംപ്രിയ 

യസ്തറെവതദാലോ ചയതീഹബ്ദഭധിമാന് 

സമു ല്യതേപാത കരാശിഭിഭക്ഷണാത. 

ശ്രതിസാരസംഗ്രഹം രഹസ്യം ഏതത് ടശ്രതിസാരം അടങ്ങിയിരിക്കു 

ന ഗോപനീയമായ ഇത്, വിനിശ്ചിത്യ മയാ തവ ഉദിതം-ഇറ 

പിച്ചിട്ട് എന്നാല് നിണക്കായ്യപാണ്ടെ പായപ്പെട്ടും യഭബുദ്ധിമാ൯ം 

യാതൊരുബുദ്ധിശാലിം ഏതത് ആലോചയതിട ഇതിനെ നന്നായി നി 

രൂപിക്കുന്നു വോ, സഃപാതകരാശിഭിഃക്ഷണാല് മ ല്ൃയതെട അവന് ബ 

ഹുവിധപാതകങ്ങളാര ക്ഷണം മോചിക്കപ്പെടും. 

താനിപ്പോളുപദേശിച്ചത് ശ്തിക്കു സമാനവും ഇതിനെ ആലോ 

ചിക്കുന്നത് തന്െറ ആരാധനയെ തടസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന പാപങ്ങളുടെ 

നാശകാരണവുയമാണെന്നുപദേശിക്കുന്നു. 

ഹേ പ്രിയ സഹോദര! ചേദസാരമടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും, അതീ 

നാല്ത്തന്നെ രഹസ്യവുമായ ഇതാണ്. മോക്ഷപ്രാപ്ലിക്കുള്ള പരമോ 

ഞോന് നിശ്ചയി ചചിടാകുന്നു നിണക്കുപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
പായമെൊെന്നു 

അതുകൊണ്ടു ഇതില് ശദ്ധ സനിണക്കുണ്ടാകരുത്. വിചാരസമത്ഥനായ 

ഏതൊരുവന് ഇതിനെ നന്നായാലോചിച്ചു ധരിക്കുന്നുവോ അവനെറ 

എലാ പാപങ്ങളും ക്ഷണത്തില് നശിച്ച് പരിശുദ്ധനായ ഭവിക്കും. 
്പ 

ഈ മുറ 
റ ഷു! 0 ന് 

ത്മാവാണെന്നു അനുഭവിച്ചറയുന്നതുകൊണ്ട അവനു വിത്ൃൃശ്ൂദ്ധനാ 
ദേശത്തിനെഠ സാരം ധരിക്കുന്നപന് കമ്മാതീതനായ പരമാ 

യ് ഭവിക്കുമെന്നു സാരം. 

60. ദഭാതയയദീദംപരിദൃശ്യയതേജഗ- 

നമായൈവസല്ം പരഎത്യപ്ചതസാ 

ത്ഭാവനാഭാവിതത്ുദധമാനനസ 

സഖീഭവാനന്ദമയോനിരാമയഭ 



1542 അഭ്ത്വാം സഗ്ഗം 

9 2 ദൃശ്യതേ യദി (യത് )ടഈ ലോ 
ദം ജഗത യ ഭ്രാതഃഹേ സഹോദര! ഇ 

മായാ ഏവ ഇതി ങഞാ 
കം ദനിക്കപ്പെടന്നുവെന്നതു യാതൊന്നോ, 

ക പരിത്യജ്യ ചെ 
തവാ-മായതന്നെയെന്നറിഞ്ഞിട്ട് , ചേതസാ സ

രം പരിര്യ ) 
ല്ല * ചി, ് 

ത്ത മ വം മര് ാഭാവിത ശ്ര 
തപ്പകൊട്ടെ സരവ൭ യും പരിതൃജിച്ചിട്ട . മര്ഥ ഭാവറ 

മപ്പൂടട യ, മാ ഭാവനയാല് ഭാ വിക്കപ്പെട്ടുതും ശുദ്ധവ്യമായ 
. ച ച 

 സസത്തോടുക്രടിയവനും, നിരാമയ തയമയരഹിതനുമായിട്ട . സുഖ 

ആനന്മമയഭഭവട ആനന്ദസ്വരൂ 

ദ്ധമറനസഃംഫ്ഠുനെറ 

 ഭപ_സുഖമുമഭ വനായ ഭവിച്ചാലും, 

പനായ് ഭവിച്ചാലും. 

ഹേ സഹോദരര്! ഈ ജഗത്തു കാണപ്പലെടുന്നുവെന്നതു യാതൊന്നോ 

അതു മായതന്നെ എന്നറിഞ്ഞിട്ടു” മനസ്സുകൊണ്ടു സരവത്തെയും പരിത 

ജിച്ചിട്ട്, ഏന്നൊടൈക്യത്തെ ഭാവിക്കുന്നതുകൊണ്ടെ വിശുദ്ധമായ മാന 

സത്തോടമ്രടിയപനും, സര്വദുഃഖങ്ങളില്റിന്നു മുക്തനം സുഖിയുമാ 

യിരിക്കുക, എന്നുതന്നെപോരാ, ആനസസ്വരൂപനായ്ക്കുന്നെയിരുന്നാ 

ലും, മമ്പം നീ ആനന്മസ്വരൂപന്൯തന്നെയെങ്കിലും അതു മറന്നിരുന്നു. 

ഇപ്പ്യോ€ം ആ മറവി നീങ്ങിയതുകൊണ്ട്' മുമ്പേത്തേപ്പോലെ ആനന്ദ 

സ്വരൂപനായ ഭവിച്ചാലും. 

61. യഃസേവതേമാമഗുണംഗുണാരപരം 

ഹൃുദാകദാവായദിവാഗുണാത്ഥകം 

സോഹം സ്വപ്പാദാഞ്ചിതരേണുഭിഃസ് പൃശന് 

പുനാതിലോകത്ര്തയംയ ഥാരവിഭ. 

അഗുണംംസത്വാദിഗുണരഹിതനം, ഗുണാല്പരം-അവ്യക്തത്തില് 

നിന്നു വേറിട്ടിരിക്കുന്നവനമായ ധാം-എന്നെയോം,യ ദിവാ ഗുണാത്മകം 

മാം അല്ലെങ്കില് ഗുണസ്വരൂപനായ എന്നെയോ, ഹൃദാകപരിത്തദ്ധ 

മായ മനസ്സുകൊണ്ടു, യ$€ സേവതേകയാതൊരുവ൯ സേവിക്കുന്നുവോ., 

സഃഭഅഹംംഅവന്൯ ഞാന്തന്നെ, സ്വപാദാഞ്ചിതരേണുഭിഃസ് പൂശ൯ 
അവനെറ പാദരേണുക്കംകൊണ്ടു' സ്സുശിക്ഷന്നവനായിട്ട് , യഥാരപിടം 
സൂയ്യനെന്നപപോലെ, ലോകത്രിതയം പുനാതിടമൂന്നുലോകത്തെ പരി 
തൃരദ്ധ മാക്കുന്നു. 

ഈ രീതിയില് ഭജിക്കുന്നവന് ലോകത്തെ പരിശ്രഭധമാക്കുന്നു 
വെന്നുകാണിക്കുന്നു:__നിമ്മലാന്തഭകരണത്താല് ഏതൊരുവന് പ്രാകൃ 
തസത്വരജസ്പമോഗുണരഹിതനും സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപശം മാധ തി 

തനുമറയ എന്നെയോ__എനെറ നിന്നണണസ്വരൂപത്തെം 
& 

വണ്യാദി ഗുണവത്വം മുതലായ 

യാ... അല്ലെ 
യില്സവ്ൃജഞത്വം_ ലോകോത്തരലാ 



ന്ഥ 
] 1/0 അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാത്ഥം 

അലൌകികഗുണമുള്ള എന്െറ ഈ രൂപത്തെയോ ഉ പാസിക്കുന്നുവോ 
അവന് ഞാന്തന്നെയാകുന്നു. *പ്രിയോഹി ധ്ഞാനിനോത്യത്ഥമഹം സ 
ച മമപ്പിയഃ?? ജ്ഞൊനിക്കുഞൊനും ജ്ഞാനി എനിക്കും അത്യൃന്തംപ്രിയ 
നാകുന്നു. അപ്രകാരമുക്ഭ ഭക്തന് അവന്െറ പാദരേണുസ്സശനത്താല്, 
നൂയ്യയന് തന്െറ കിരണസ്സരനത്താല് ലോകത്തിലെ അന്ധകാരം 
നീക്കി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, മൂന്നുലോകത്തേയും, അജ്ഞാനാ 
സ്ധകാരനിരസനത്താല് പരിശ്രദ്ധമാക്കുന്നു. 

62. വിങ്ഞാനമേതദഖിലംശ്രതിസാരമേകം 
വേദാന്തവേലദ്യചരണേനമയൈവഗീതം. 
യഭശ്രദ്ധയാപരിപഠേല്ഗുരുഭക്തിയുക്കതോ 
മദ്രപമേതിയദിമദവ ചനേഷുഭകതിടഃ. 

ശ്രുതിസാരംംവേദസാരവും, ഏകം വിഓഞാനം.. ഏകമായ വിജ്ഞാന 
ത്തെ ജനിപ്പുിക്കുന്നതും, വേദാന്തവേദ്യചരണേന മയാ ഏവ ഗീതം 
വേഭാന്തത്താല് അറിയപ്പെടുവാന് യോഗ്യമായ ചരണത്തോടു ക്രടിയ 

എന്നാല്ത്തന്നെ പറയപ്പെട്ടതുമായ, ഏതത് അഖിലം ഇതിനെ പൂ 

സ്ന മായിട്ടു, ഗരുഭക്തിയുക്തഭയഃഗുരുഭ കതിയ ളള ഏതൊരുവന്, ത്ര 

ഭ്ധയാ പരിപഠോത് വിശ്വാസത്തോടുക്രടെ നന്നായിപഠിക്കുന്നുചോ, 
മദവ ചനേഷുഭക്തിഭയദിംഎനെറ വാക്യങ്ങളില് ഭക്തിയുണ്ടെയ്കില്, 
മദ്രപം ഏതിം എന്െറ രൂപത്തെ പ്രാപിക്കും. 

ഈ ഗ്രന്ഥത്തില് പറഞ്ഞ അത്ഥത്തെ ആലോചിപ്പാന് സാമ 

ത്ല്യമുമ്ള വന്നു പാഠംകൊണ്ടുതന്നെ മഹാഫലം സിദധിക്കുമെന്നുറപ്പി 

ക്കുന്നു 

ഏകവസ്ത ലതാനത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതും വേദസാരമടങ്ങിയതും 

വേദാന്തത്താല് അറിയപ്പെടുവാന് യോഗ്യമായ പാടത്തോടുക്രടിയ 

എന്നാല്ത്തന്നെ പറയപ്പെട്ടതുമായ ഇതിനെ മുഴവനും ഏതൊരുവന് 
ഗുരുഭക്തിയും ശ്രദ്ധയുമുളൂഭവനായിട്ട് മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കുന്നുവോ ഏ 

ന്െറ വാക്കുകളില് ഭക്തിയു കുള വനാണെങ്കില് അവന് എെറ രൂപ 
ത്തെ പ്രാപിക്കും. അവന്ന് സാരൂപ്യമുക്തി സിദ്ധിക്കുമെന്നു സാരം. 

ഇതി ശ്രിമദഭധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വര സംവാദേ 

ഉത്തരകാണ്ഡേ ശ്രീരാമഗീതാനാമ പഞ്ചമഭസ൪ഗ്ഗഃ 

ശുഭമസ്ത്. 

അട 



ഓംനമോഭഗവ്തേ 

ശ്രിരാമചന്ദായ 
ഞ്ഞു പുിുംഞ്ഞം 

ശ്രീമദഭധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 
| തആആറാം സരഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച. 
1. ഏകദാമുനയഭ സല്ലേ യമനാതീരവാസിനഃ 

ആജശ,രാഘവം ദ്രഷ്ടും ഭയാല്ലവണരക്ഷസഃ. 

ഏകദാ ഒരുനാംം, യമുനാതിരവാസിനഃ_യമുനാതീരത്തില് വസിക്കു 
ന്ന, സവ്വേമുനയഃടസവ്ൃന്മാരായ മുനിമാര്, ലവണരക്ഷസഭ ഭയാല്ചല 
വണന് എന്ന രാക്ഷസനിതനിന്നു ഭയം പ്രാപിച്ചിട്ട്, രാഘവംദ്ര 
ഷ് ടുംകരാമനെ ദശിപ്പാന്, ആശ, ആഗമിച്ചു. 

ശ്രീമഹാദേവന് അരു€ംചെയ. 
ഒരുനാഠം യമുനാനദീതീരത്തില് വസിക്കുന്ന എല്ലാ മുനിമാരും 

ലവണന് ഏന്നു പേരായ അസുരനില്നിന്നുക്ള ഭയംനിമിത്തം ശ്രീരാ 
മനെ കാണ്മാന് വന്നു. ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ഉള്ള സ 
കല ഭയത്തിനേറയും ശാന്തി ശ്രീരാമദശനംകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കും ഏന്ന 
വിശ്വാസമാണ് ആഗമനകാരണം എന്നു സാരം. 

2. കൃത്വാഗ്രേതുമുനിത്രേഷ്ഠം ഭാരഗ്ഗവം ച്യവനം ദ്വിജാഃ 
അസംഖ്യാതാഭ സമായാതാ രാമാദഭയകാം ക്ഷിണം 

മാത് ടരാമനില്നിന്ന്, അഭയകാം ക്ഷിണം അഭയത്തെ കാംക്ഷിക്കു റ അസംഖ്യാതാഃദവിജാഭംസംഖ്യാതീതന്മാരായ ദ്വിജന്മാ൪, ഭാര്ഗ 1ചേജഗുപൃത്രനും, മുനിത്രേഷ്ഠം -മുനിമുഖ്യനുമായ, ച്യവനംട ച്യവന 
ന, അഗ്രേ കൃത്വാംമുമ്പില് നിത്തീട്ട്, സമായാതാഴചസമാഗമിച്ച. 

ശ്രീരാമനില് നിന്ന് അഭയത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അസംഖ്യം ബ്രാ ണര്൪, ഭ€ 5 ട്ചപുത്രനം മുനിമുഖ്യനുമായ ല്ൃയവനനെ അധിപതിയാക്കീട്ടു് 
മനെ ദശിപ്പംന് വന്നു, 
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*ത്തതോനിവേദിതംരാമജ്ഞ ദ്വാരിതിഷ്ടന്തിതാപസാഃ 

ഭാർഗവം ച്യവനം നാമ പുരസ്തൂത്യമഹാമുനിം 

ദരനംതവ രാജേന്ദ്ര കാംക്ഷന്തിതേ മഹഷയ 

ആഗതാസ്ത്വരമാണാഹി യമുനാതീരവാസിന£? 

യമനാതീരവാസികളായ മഹര്ഷിമാര് ഭഗുപുത്ൂനായ ച്ൃവന 

മഹാമുനിയെ പുരസ്തരിച്ചകൊണ്ട് ദ്വാരത്തില് മഹാരാജാവിന്െറ ദ 

ശനം കാംക്ഷി ച്നില്ക്കുന്നു. അവക്ക ബദ്ധപ്പാട് നന്നെയുണ്ടെന്ന് 

തോന്നുന്നുവെന്ന്” രാജുവിനെ ദ്വാരപാലന്മാർ അറിയിച്ചുവെന്ന വാ 

ല്വീകിവ ചനത്തില്നിന്നും ഭഗുപൂത്രന് ഷ്യവനമുനിയാണെന്നും താപ 

സന്മാ൪ യമുനാത്ീരവാസികളാണെന്നും സ്സൂഷ്കമാകുന്നുണ്ട്. 

3. താന് പൂജയിത്വാ പരയാഭകുത്യാ രഘുകുലോത്തമഃ 

ഉവാച മധുരംവാക്യം ഹഷയന് മുനിമണ്ഡലം. 

പരയാ ഭക്ത്യാ പരയായ ഭക്തിയോടുക്രടെ, താന് പുജയിത്വാട അവ 

രെ പൂജിച്ചിട്ട് , രഘുകുലോ ത്തമഃരഘുകുലത്രേഷ്ഠന്, മുനിമണ്ഡലം ഹ 

ഷയന്൯ംമുനിസമൂത്തൈ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ട മധരം വാ 

കയം - ഹൃദ്യമായ വാക്യത്തെ, ഉവാചകവചിച്ച. 

പരിശ്ുദ്ധഭക്തിയോടുക്രടെ അവക്കാസനാദികം നല്കി സപ്പ, 
ലി ടയ 

്ി 

രിച്ച രഘുനാഥ൯ മുനിസമൂഹത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുവാന തക്കവിധം മ 

നോഹരമായിങ്ങ്' നെ സംഭാഷണം ചെയ്തൂ. 

്തുവാച ചമഹാതേജാ$ സവ്വാവേവതപോധനാന് 1 
ചി കു ടി; 

ഇമാമ്പ്യാസനമുഖ്യനി യഥാഹമുപവിശ്യതാം 
ധ് 

ഈ ്രേഷ്ലാസനങ്ങളില് യോഗ്യതാന൯ുസരണമിരുന്നാലമെന്ന 

റയ പ ക് യു | 

മഹാതേജസ്വയായ രാമസത്ആയ താപസന്മാരോട പറഞ്ഞു എന്ന് 

ശ്രീവാല്ലീകി പറ ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

4. കരവാണിമനിശ്രേഷ്ഠാ? കീമാഗമനകാരണം 
] 

[ഭ്] 

ധന്വ്യോസ്ക്രിയദിയൂയം മാം പ്രീത്യാദ്രഷ ടമിഹാഗതാഃ. 
റു 

മുനിത്രേഷ്ഠാഃഹേ മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരെ! ആഗമനകാരണം കം ആഗ 
ച ം ടു കര് 

മിച്ചതിനന്െറ കാരണമെന്താകുന്നു, കരവാണി-ഞാന് ചെയ്യുന്നേന, യയ 

മാം ദ്രഷ്ടം-എന്നെക്കാ 

ആഗതന്മാരായിരിക്കുന്നുവെ 
യംനിങ്ങംം പ്രീത്യാടപ്രീതിയോടുക്രടെം 

ങബ്മാ൯ം ഇഹ ആഗതാഃ യദി ഇവിടെ 

തില്, ധന്യ അസ്തിട ഞാന് ധന്യനായിരിക്കുന്നു. 

വന്നിരിക്കുന്ന ആവശ്യം 
അല്ലയോ മുനിത്രേഷ്ഠന്മാരെ! നിങ്ങം 

ണമൊന്നും രൂ 

അറിയിച്ചാല് മ്താനതു ചെയ്യുകൊക്കാം. അഥവാ കാര 
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ടാതെതന്നെ സന്തോഷപൂവ്യം എന്നെ കാണ്മാന് നിങ്ങളിവിടെ വന്നി 

രിക്കുന്നുവെങ്കില് ഞാന് ധസമ്പ്യനായിഭവിക്കുന്നു. മഹാന്മാരായ നിങ്ങറം 

ക്കെന്നെ കാണേണമെന്ന വി ചാരമുണ്ടായതു കൊണ്ടു ഞാന് കൃതാത്ഥ 

നായിരിക്കുന്നുവെന്നഭിപ്രായം. 

കിമാഗമനകായ്യുംവഭ കിം കരോമി തപോധനാഃ 

ആണ്ഞാപ്യോഹം തപ സിദൈദ്ധൈഭ സര്വഥാകിങ്കര സ്വയം 

ഇദംരാജ്യം ച സകലം ജീവിതം ച ഹൃദിസ്ഥിതം 

സര്വമേതദ്വിജാത്ഥം മേ സത്മേതല്ബ്വീിമിവഃ.?? 

“അല്ലയോ തപോധനന്മാരെ! നിങ്ങറം വന്ന കാരണമെന്താകു 

ന്നു? തപസ്സിദ്ധന്മാരായവരാല് കളിക്കപ്പെടുവാന് യോഗ്യനാകുന്നു 
ഞാന്. ഞാന് സര്വ പ്രകാരത്തിലും നിങ്ങളുടെ ദാസന്. എനെറ സ 

കലമായ ഈ രാജ്യവും ജീവിതവും ദ്വിജറ്മാക്ഒവേണ്ടീട്ടുള താകുന്നു. 
ഞാന് ഹിങ്ങളോടട പറയുന്ന ഈ വാക്യം സത്യം" ഫ്ലുന്നു ശ്രീവാത്മി 
കിവചനം: 

2. ദുഷ്ട,രം ചാപിയല്കായ്യും ഭവതാം തല്കരോമ്യഹം 
ആ ഞാപയന്തുമാംഭത്യം ബ്രാഹ്മണാ ദൈവതംഹിമേ 

ഭവതാം ഭവാന്മാരുടെ, യല്കായ്യയംയാതൊരു കായ്യ്ം, ദുഷ്ടരരം അ 
പിടപ്രയാസപ്പെട്ട ചെയ്ത്ാനുക്ള താണെന്നിരിക്കില്ക്രടെ, തത് അഹം 
കരോഥിട അതിനെ ഞാന് ചെയ്യുന്നേന്, ഭൂത്യം മാംഭത്വ്യനായ എ 
ന്നോട്, ആഓഞാപയന്തു -ആജ്ഞാപിച്ചാലും, ബ്ബാഹ്മണാഃ- ബ്രാഹ്മ 
ണന്മാര, മേ ദൈവതം ഹിംഎനന്െറ ദൈവമാകുന്നു നിശ്ചയം. 

ക്ല നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പ്രയാസപ്പെട്ട നടത്തേണ്ട 
തായ ഒന്നാണെങ്കില്ക്രടെ ഞാനതു സാധിപ്പിച്ചകൊക്ളാം. തിം 

എന്നോട്ട നിങ്ങം കല്ലിക്കുവിന്; ബ്രാഹ്മണര് ഏഎനെറ ദൈവമാണെ 
ന്നതില് സംശയമില്ല. 2 

0 തച്ഛു ഗ്വാ സഹസാഹൃഷ്ടശ്ച്യ വനോവാക്യമബ്വപീത്: 
മധുനാമാമഹാദൈത്യഭ പുരാകൃതയുഗേ പ്രഭോ! 
ആസിീദതീപധമ്മാത്മാ ദേവബ്ബാഹ്മണപൂജകഃ 

[ട്] ി 
തത ശ്രമത്വാട അതിനെ ഇ $ യ) ശ്രവിച്ചിട്ട  സഹസ ഹൃഷ്ടഃ ച്യവനടടഉട 

ട്ര” 
അബ്രവീത പാക്യത്തെ 

൮1) 

പുരാ കൃതയുഗേടപണ്ടു” കൃത ധൃഗത്തില്,, അതീവധമ്മാത്മാം ഏററവും ടു ബാഫ്മണപൃൂജകട ദേവന്മാരെയും 

നെ സന്തോഷിച്ച യവനന്, വാക്യം 
ഞ്ഞു, പ്രഭോ!_ഹേ പ്രഭവായുള്ജോപേ! 

ധമ്മ സ്വരൂപനും, ദേപ 
[ | പോഫ്മണരെയും പൂജിക്കുന്നവന 
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മായ ് യ, മധുനാമാ മഹാദൈതൃഭംമധുവെന്നു പേരായ ഒരു മഹാനായ 
അസുരന്, ആസീത് ൭ ണ്ടായിരുന്നു . 

ശ്രീരാമ൯ പറഞ്ഞതുകേട്ട ഉടനെ പരമസത്തുഷ്ട്നായ .്യവ 4) 
നന് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. “ഹേ പ്രഭോ! പണ്ട് കൃതയുഗത്തില് ദേവ 
ന്മാരെയും ബ്രാഹ്മണരെയും പൂജിക്കുന്നവനും ധമ്മതല്പരനുമായ മധു 
വെന്നു പേരുളുല മഹാനായ ഒരസുരനുണ്ടായിരുന്നു. 

മധുവിനെകുറിച്ചുള്ള ശ്രീവാല്ലീകിവാക്യം:-_ 

പൂര് വംകൃതയുഗേ രാമദൈതേയഃ സുമഹാനഭൂത് 

ഹിരണ്ബയകശിപോന്നപ്ലാ മധുന്നാമ മഹാസുരഃ 

ബ്രാഹ്മണ്ൃശ്ചവദാന്ൃശ്ച ബുദഭധ്യാചപരിനിഷ്ണിത 

സുരൈശ്ചപരമോദാരൈഃ പ്രിതിസ്തുസ്യാതുലാഭവത്.?” 

ദേഹ രാമ! പണ്ട് കൃതയുഗത്തില് ഏററവും മഹാനും ഹിരണ്യ 

കശിപുവിനെറ പെരത്രപുത്രനുമായ മധുവെന്നു പേരുള്ള ഒരസുരനു 
ണ്ടായിരുന്നു. അവന് ബ്രാഹ്മണഭക്തനും ദാനശീലനും ഉറച്ചു ബുദ്ധി 

യുള്ള വനും പരമോദാരന്മാരായ ദേവന്മാരോട്ട് ഏററവും പ്രിയമുള്ളവ 

നുമായിരുന്നു.?? 

7. തസ്ൃതുഷ്ടോമ ഹാദേവോ ദദൌശുൂലമനുത്തമം 

പ്രാഹ ചാനേനയംഹംസി സതുഭസ്ത്രീ ഭവിഷ്യതി. 

തസ്യംഅവനെറ പേരില്, തുഷ്ടഃ മഹാദേവഃ_ സന്തോഷിച്ച മഹാ 

ദേവന്, അനുത്തമം ശൂലം ദദൌം അത്യന്തം ഉത്തമമായ ശൂലത്തെ 

ദാനം ചെയ്യും അനേനംഇതുകൊണ്ട് , യംഹംസിടയാതൊരുവനെ നി 

ഹനിക്കുന്നുവോം സഃ തുട അവനാകട്ടെ, ഭസ്ീഭവിഷ്യതി- ഭസ്തമായ് ഭ 

വിക്കും എന്ന്, പ്രാഹ വഖടപറകയും ചെയ്യൂ. 

അവന്േറ പേരില് സന്തോഷിച്ച പരമശിവന് അതിത്രേഷ്ഠ 
4 

മായ ഒരു ശുലായുധം അവന്നു കൊടുത്തു. “ഇതുകൊണ്ടു നീയാരെ പ്പ 

ഹരിക്കുന്നുവോ അവന് ഭസ്തുമായ് ഭവിക്കും" എന്നു പറകയുംചെയ്യൂു. 

ി ിച്ച് ശ്രീവാല്വീകി ശൂലം കൊടുത്തതിനെകുറിച്ച് ശ്രവാല്ലികിവാക്യം. 

ശുലംശമലാദവിനിഷ് കൃഷ്യ്യ മഹാവീയ്യം മഹാബലം 

ദദൌമഹാത്മാസുപ്രീതോ വാക്യഞ്ചേദമുവാചഹ. 

തവായ മതുലോധമ്മോ മല്പ്രസാദകരഭത്തഭടഃ 

യേനപ്രീതസ്തവാവിഘ്യം ദാസ്യാമ്യായുധമുത്തമം ൽ 

യാവല്സുരൈശ്ച വിപ്രൈത്ച വിരുദ്ധ്യന്നഭവാ൯ഭവി 

താവച്ഛുലംതവൈതല്സ്യാ ദന്ൃഥാനാശമേഷ്യയ തി. 
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യശ്ചത്വാമഭിയുംജീതയുദ്ധായ വിഗതജ്ജവരഃ 
൧൧ തം ശുലോ ഭസ്മൂസാല് കൃത്വാ പുനരേഷ്യൃതിതേകരം. 

“അതിസന്തുഷ്ണനായ മഹാദേവന്, തനെറ ശ്രുലത്തില് നിന്ന് മ 
ഹത്തായ വിയ്യയവും ബലവുമുള്ള പ്രതിമയെ ആകഷികച്ചെടുത്തിട്ടു മധു 
വിന്നു കൊടുത്തശേഷം ഇങ്ങിനെ പറകയും ചെയ്തു. അസാധാരണമാ 
യ നിന്െറ ധമ്മം എന്െറ പ്രസാദത്തിന്നു കാരണമായതുകൊണ്ട് ശ്ര 
ദധമായതാകുന്നു. ആ ധമ്മത്താല് സത്തുഷ്ണനായ ഞാന് നിന്െറ സ 
കല വിഘത്തെയും പരിഹരിപ്പാന് സമത്ഥമായ: ഈ ഉത്തമായുയധം 
നിണക്കു തരുന്നു. ബ്ബാഹ്മണരോടുടം ദേവന്മാരോട്ടം ന൯ിണക്കാ വിരോ 
ധമില്ലാതിരിക്കുന്നേടത്തോളം കാലം ഈ ശൂലം നിണക്കുള്ള തായിരി 
ക്കും. മറിച്ചായാല് നശിക്കയും ചെയ്യും. നിഷ്ട്രാരണമായി നിന്െറ 
നേരെ യുദ്ധത്തിന്നായ്ക്കുരുന്ന ശത്രുവിനേ ഭന്തമാക്കിയ ശേഷം ഈ 
ശൂലം വീണ്ടും നിന്െറ കയ്യില്ത്തന്നെ വന്നുചേരും 

5. രാവണസ്യാനുജാഭായ്യയം തസ്മ്യകംഭീനസീശ്രുതാ 
തസ്്യാതു ലവണോനാമ രാക്ഷസോ ഭീമവിക്രമട 

0. ആസില്ദുരാത്മാദുഭ്രഷോ ദേവബ്ബാഫ്മണഹിംസകട 
ദൂ പിഡിതാസ്നേന രാജേന്ദ്ര വയം ത്വാം ശരണംഗതാഃ. 

തസ്ൃഭായ്യാം അവനെറ ഭായ്യയ, രാവണസ്യ അനുജാ കുംഭിനസി ശുതാട 
രാവണനെറ അനുജയായ കുംഭീനസിയാണെന്നു: കേഠക്കപ്പെട്ടിരിക്ക 
ന്നു. തസ്യാം അവളില്, ടരാത്മാടടുര്ബുഭ്ധിയും, ദുദ്ധാഷഃ_ ആക്രമിക്ക പ്പെടുവാ൯ കഴിയാത്തവനും, ദേവബ്ബാഫ്മണഹിംസകടച ദേവന്മാരെ യും ബ്രാഹ്മണരേയും ഹിംസിക്കുന്നപനും, ഭിമവിക്ര മം ഭയങ്കരമായ പ രാത്രമമുട്വനും, ലവണ നാമലവണനെന്നു പേരുമൂദവനുമായ, രാ ക്ഷ സഃ ആ൮സിത് _രാക്ഷസനുണ്ടായി, രാജേന്ദ്ര! ഹേ രാജത്രേഷ്ട! തേ ന പീഡിതാഭവയം_ അവനാല് പീഡിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങ൦ം, ത്വാം ശര ണംഗതാഭട അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

മധുവിനെറ ഭായ്ക്ക രാവണസഹോദരിയായ കും ഭിീനസിയാണെ നു ഞങ്ങറം കേട്ടിരിക്കുന്നു. അവപ്പടെ ഉ ദരത്തില്നിന്ന് ലവണ പേരായ ഒരു രാക്ഷസന് ജനിച്ച. അവന് 
ന്നു 

ടരബ്ുദ്ധിയും അന്ൃക്കതിക്ര ലിപ്പാന് കഴിയാത്ത ബലമുളളവനം ദേവന്മാരെയും ബ്രാഹ്മണരെയ്യം 
ഫിംസിക്കുന്നവനമാകുന്നു. അവനെറ ഉപദ്രവത്തില് അകപ്പെട്ട ള്; 
ഞം അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ു 
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യ ര്യ [॥ ര്യ ഴ് 

മധുവിനെറ ഭായയ വിശ്രപസ്സിന്െറ സന്താനമായ കുംഭിണസി 
1 യാണെന്നു ശ്രീ വാല്ലീകീഡത്തില് സ്സുഷ്ടമായിട്ടു കാണുന്നു. 

“തസ്വഭായ്യാമഹാരാജ നാമ്ലാ കും ഭീനസീപുരാ 

ദത്താവിസ്രവസോ പത്യം രാക്ഷ സീ രാവണസ്വസാ.? 
, ര് [ . ൭ 

വിശ്രവസ്സീനെറ സന്താനവും രാവണ സഹോദരിയുമായ കുംഭി 

നസിയെന്ന രാക്ഷസിയെ മധുവിന്നു ഭായ്യയായിട്ടു കൊടുത്തു. 

വിശ്വാവസോരപത്ചം സാപ്യനലായാം മഹാപ്രഭാ* 

ഇവഠം വിശ്വാവസവിറെറ ഭായ്യയായ അനലയില് ജനിച്ചവ 

മാണെന്നു പാശ്ചാത്യ വാല്പീകീയത്തില് കാണുന്നു. ശൂലം കൊടുത്തപ 

രമശിവനോട്” ഈ ത്യയുധം എനെറ വംശത്തിലുള്ളവക്കെല്ലാമുണ്ടാ 

യിരിപ്പാന് അനുഗ്രഹിക്കേണമെന്നു' മധു പ്രാത്ഥിച്ച. അങ്ങിനെ വ 

രികയില്ല എങ്കിലും നിന്െറ വാക്ക് വിഫലമാകാതിരിപ്പാന് നിന്െറ 

ഒരു പുത്ൂന്നുമാതൃം ഈ ശൂലം ആയുധമായിദരിക്കം. ആ ശൂലം ഏതു 

കാലംവരെ നിന്െറ പുത്രനെറ കയ്യിലിരിക്കുന്നുവോ അതുവരെ അവ 

നെ യാതൊരുവന്നും വധിപ്പാ൯ കംഴികയില്ലെന്നും ഭഗവാന് അരുജി 

ച്ചെയ്യൂു. മധു ഈ ശുലായുധത്തെ ലവണന്നു കൊടുത്തു, വരസ്വരൂ 

പത്തെയും അറിയിച്ചുശേഷം വരുണാലയം പ്രവേശിച്ചു. ഇങ്ങിനെ 

ശുലായുധം ലവണന്നു കിട്ടിയെന്ന് ശ്രീ വാല്ലീകിീ പഠഞ്ഞിരിക്കുന്നു , 

ഈയ ശുലായുധമുക്തുകൊണ്ടാണ്' ലവണന് താപസന്മാരെ ഉപദ്രവ 

ചുതെന്ന കഥ ഓമ്മവെക്കേണം. 

10. തച്ച വത്വാ രാഘവോഫ്യയാഹ മാഭീരവോ മുനിപുംഗവാഃ 

ലവണം നാശയിഷ്യ്യാമി ഗച്ലുന്തുര വിഗതജവരാഭ, 

തത് ശ്ുത്വാ-അതിനെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, രാഘവടഃ അപി ആഹംരാഘവ 

നും പഠഞ്ഞു, മുനിപുംഗവാഃടഹേ മുനിത്രേഷ്ടന്മാരെ!, വഃടവിങ്ങം 

ക്കി, ഭീഭയംം മാട ഉണ്ടാകേണ്ട, ലവണം നാശയിഷ്യാമിടലവണ 
് ലി ു പി ല് ച്ചാ 

നെ ഞാ൯ നശിപ്പിക്കുന്നേന, വിഗതജ്വരാഃട മുഃ ഖമില്ലാത്തവരായട്ടു, 

ഗച്ഛന്തൂ-ഗമിക്കുവിന. 
ഴ് 

ലം യ 
%% 

ി 

മുന്ദിമാരുടെ വാക്കുകേട്ട രാമനു പറഞ്ഞു.-- അല്ലയോ മുനിശ്രേ 

ഷ്്ന്മാരെ നിങ്ങഠാംക്കു ഭയമണ്ടാകേണ്ട. ഞാനു ലവണനെ നശിപ്പിച്ചു 

പം 
[ചി ഃ 

ലം 

കൊളാം. ദുഃഖം തീന്നതായ്ക്കിചാരിച്ചു പോയ്യ്ക്കരോഠംവിന്. 
മ ് 

ലവണനെഠ ചേഷ്കകമളെ താപസന്മാ൪ര് രാമനോട് വിവരിക്കുന്ന 

ി ഴ് 
ട ഴ് പ 

തിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീവാല്പീകി വചനം: -- 

ി 
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ആ ഹാരഃ സര്വസത്വാനി വിശേഷേണച താപസാഃ 

ആ ചാരോ രൌദ്രതാനിത്വം വാസോ മധുവനേ തഥാ 

ഹത്വാ ബ്ഹുസഹസ്സാണി സിംഹവ്യാഘ മുഗദവിപാന് 

മാനുഷാംശ്ധവൈവ കുരുതേ നിതൃയമാഹാരമാഹ് നികം 

തതോപരാണിസത്വാനി ഖാദതേസ മഹാബലഃ 

സംഹാഃരസമനപ്പാപ്ലേ വ്യാദിതാസ്യഇപാന്തകഴ.”? 
അവന്െറ ആഹാരം സകല ലീവികളം, വിശേഷിച്ച് താപസ 

ന്മാരും. സ്വഭാവം അതിക്രൂരം. വാസം മധുവനത്തില്. മദ്യലഹരി 
വിട്ടൊഴിഞ്ഞ സമയമില്ലെന്നു സാരം. അനേകായിരം സിം ഹവ്യാഘ്വമു 
ഗാദികകേയും, മനുഷ്യരേയും സംഹദഠിച്ചിട്ടാണ് പകലത്തെ ആഹാ 
രം. രാത്രിയും അതുപോലെത്തന്നെ കൊന്നു ഭക്ഷിക്കും. വായുംപിമന്നു 
സംഹരിപ്പാനടടക്കന്നെ അന്തകന്തന്നെ അച. ഇത്രയം വിവരണം 
കേട്ടപ്പോഠം ാമന്നു്' കരുണ ജനിച്ചു ഉടനെ ലവണാസുരനെ വധിക്കു 
നുണ്ടെന്നു പൃതി്ഞയും ചെയ്തുവെന്നു ശ്രീപാല്ലികിയുടെ വാക്യയസാരം. 

11. ഇതൃക്ത്വാ പ്രാഹ രാമോപി ദാതന൯ കോവാഹനിഷ്യൃയതി 
ലവണം രാക്ഷസം ഭല്ലാല് ബ്ബാഹ്മണേഭ്യോഭയം മഹത. 

ഇതിഉക്ത്വാട ഇപ്രകാരം പറത്ചിട്ടു്, രാമഃ അപിടരാമനും, ദാതന് 
പ്രാഹം ധാതാക്കളോടു പറഞ്ഞു. ലവണം രാക്ഷസംടലവണരാക്ഷസ 
നെ, കുട വാ ഹനിഷ്യതി ആര് ഹനിക്കും, ബാഷ്മണേഭ്യഃംബ്ബാഹ്മ 

0 [രി ണക്കായ്യ്ോണ്ട്, മഹത് പ് അഭയത്തെ, ദദ്യാത് 
ഭാനം ചെയ്യം. 

ല് ര 

ം 

ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു” താപസന്മാരെ ഡാത്ൂര അയച്ചതില് പിന്നെ 
രാമന് സഹോദരന്മാരോട ചോദിച്ചു. നിങ്ങ കില് ആര് ലവണാസ്ധ നെ സം: ഹരിച്ചു ബ്ബാഹ്മണക്ക ത നല്കും.” 

ത ഴ് ൨ 
ന 12. തഷ്ക്ു് ത്വാ പ്രാഞ്ജലിഭപ്രാഹ ഭധതോ രാഘവായവലപൈ 

തഅഹമേവ ഹനിഷ്ച്യാമി ലേവാണ്താപയമാം പ്രവക്രോ! 

തത ശ്രത്വാം അതിനെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, പ്രാഞ്ജചി ഭ ഭരത അംജലിയോട ക്രടിയ ഭരതന്. രാഘവാഷ_ രാവ വനോട്ട്', പ്രാപ, ടപപറഞ്ഞു, പ്രഭോ! ദേവ! ഹേ പ്രഭവായ ദേവ), മാം ആജ്തൊ; പിയ ട എന്നോടാ 
പിച്ചാലും, അഹം ഏവ ഹന്നിഷ്യാമികൊന് ത്തന്നെ ഹനി, ഒ ന്നേന. 
ല് പ്യാം ഭരത൯ അംജലി റി പി ത്തൊഴു തുകൊണ്ടിങ്ങി റെ പറ ഞ്ഞു, “എല്ലാം ചെയ്താന് സ്മ്്റനായ് ഹേ ദേവ]! വിന്ത്ിരു വട! എ 



] 954 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

ന്നോടു കല്ലിച്ചാലും ഞാന്തന്നെ ലവണനെ സംഹരിക്കാം?” സര്വ്വശ 

ക്തനായ അങ്ങയുടെ ആഞ്െയില്ലാതെ അവനെ വധിപ്പാ൯ ഞാന്സ 

മത്ഥനല്ലെന്നഭിപ്രായം 

13. തതോരാമം നമസ്കൃത്യ ശരുഷ്ടോവാക്ൃമബ്രവിത് 
ലക്ഷണേനമഹല്കായ്യം കൃതംരാഘവ! സംയുഗേ 

14. നന്മിഗ്രാമേമഹാബുദ്ധിഭരതോദുഃ ഖമന്വഭൂത് 

അഹമേവഗമിഷ്യാമിലവണസ്യ വധായച. 

ത്വല്പ്രസാദാദ്രഘുമശ്രേഷ്ടഹസമ്യാംതം രാക്ഷസംയുധി. 

തതഭധാമം നമസ്തൂത്യ അനന്തരം രാമനെ നമസ്തുരിച്ചിട്ടു്, ശര്രുഘ്യഭ. 

ശത്രുഘ്ന, വാക്യം അരബ്ബപീത് വാക്യത്തെ പറഞ്ഞു. രാഘവ!ംഹേ! 

രഡുപത്വ്ലേക്കുണേന-ലക്ഷ്മണനാല്, സംയുഗേകയുദ്ധത്തില്, മഹല് 

കായ്യം കൃതം മഹത്തായ: കായ്യംചെയ്യപ്പെട്ടു, മഹാബ്ുദ്ധിഭഭരതടം 

മഹതിയായ ബുഭ്ധിയോടുക്രടിയ ഭരതന്, നന്ദിഗ്രാമേടനന്ദിഗ്രാമ 

ത്തില്, ദുഃഖം അന്വഭൂത് ദുഖം അനുഭവിക ചും കം 

വണനെറ വധത്തിന്നായ്യൊണ്ടെ 

ഷ്യയാമി ഗമിക്കുന്നേന്ം രഷുത്രേഷ്ഠ! - ഹേരഘൃത്തമ!, ത്വല്പ്രസാ 

ദാല് അങ്ങയുടെ അയഘഗ്രഹത്താല്ം യുധിടയുദ്ധത്തില്, തം രാക്ഷ 

അഹംഘഏൂവംഞാ൯തന്നെ ഗമി 

സംആ രാക്ഷസനെ, ഹനമ്പ്യാംട ഞാനു ഹനിക്കാം. 

ഭരതന് എ ടു ശരൂഘ്൯ രാമനെ നമസ്കരി 

ച്ചിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. “ഹേ രഘുനാഥ! ലക്ഷ്ണ൯ രാവണയുദ്ധാവസര 

ത്തില് ഇന്ദ്രജിത്തിനെ സംഹരിച്ചതായ ര സാധിച്ചിരിക്കു 

൯. മഹാബ്ദഭ്ധിമാനായ ഭരതന് നന്ദിഗ്രാമത്തില് പതിന്നാലു സംവ 

രക്കാലം കഷ്ടമായ തപ്പസ്സില് ക്രേശമനഭവിച്ചു. ഞാനിതുവരെ ത്സ൪ 

ഒന്നിലും പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നു സൂചിപ്പിച്ച. ലവണാസുരനെ വധി 

പ്പാ൯ ഞാന്തന്നെ പോകുന്നേന്. ഹേ റ് അങ്ങയുടെ അനു 

ഗ്യ യുദ്ധത്തില് ആ രാക്ഷസനെ ഞാന്തന്നെസംഹരിക്കാം?? 

ടു ഗ് ം ടു 

ദരത൯ അനുഭവിച്ചതായ ക്രേശത്തെ ശര്രുഘ്യനമുഖാന്തരം ശ്രീ 

വാലീകി വെകിപെടത്തുന്നു: 
(2) ൨൦ 

അനുഭൂതാനിറുഃഖാന। ഭരതേനബ ഫുനിച 

ശയാനോദുഃഖശയ്യാസ ന ിഗ്രാമേമഹാത്മഥ വാന 
എ? ി 

ഥലമുലാശനോഭ്ൂത്വാ ജടാചിരധരസ്തഥാ 

ച്ചും: 
[ക ഴു, ത്ത; ൪. ൨. [[4) യ ച. വ, [ന] 7 ഴ് 

ഇ [ഷേസ്ഥിതേഹ്വഷ നഭൂയഃക്ശേശമറത 
് 



ര്യം 1282 

മാഥീരനായ ഭരതന് നന്ദിഗ്രാമത്തില് മുഃഖശയയകളില്തന്നെ 

ശയിച്ചകൊണ്ട് മഹാമുഃഖങ്ങമെ അനഭപവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫലമൂലങ്ങഥം 

ഭക്ഷിച്ചം ജടാവലുംലങ്ങളെ ധരിച്ചം കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഭത്യനായ ഞാന്രി 

ക്കേ വീണ്ടും ഭരതന്റെ ക്കേശമവഭവിപ്പാന്൯ അനവദിച്ചുക്രടാത്തതാ 

കുന്നു. 

14. തക്ക ൨ത്വാസ്വാങ്കമാരോപ്പയ ശരുഘ്ലം ശത്രസൂദനഃ 

പ്രാഹാല്ധ്യൈവാഭിഷേക്ഷ്യഠാമി മധരാരാജ്യകാരണാല് 
ൽ 

10. ആനായ്യചസസംഭാരാംല്ലക്ഷ്ണേനാഭിഷേചനേ 
ലു [ട് അനിച്ചു,ന്തമപിസ്റ്റേഹാദഭിഷേകമകാരയത്. 

തത് 'ശുത്വാ ര് പിച്ചിടട്, ശത്രസൂദനഃടശത്രുക്കമെ നശിപ്പി 

ക്കുന്ന രാമന്, ശത്ുഘുംടശത്ുഘുനെ, സ്വാത്കം ആരോഫ്യ-തനന്െറ അ 
ക്കത്തില് ആരോപിച്ചിട്ട് , പ്രാഹംപറഞ്ഞു, മധുരാരാജ്യകാരണാല് 

മധുരാരാജ്യരക്ഷക്കുവേണ്ടി, അദൃഏവടഇപ്പോഠംത്തന്നെ, അഭിഷേ 
 ക്ഷ്യാമിട പി; അഭിഷേചനേ അഭിഷേകംച്െെയ്യു 

ന്നതില്, സുസംഭാരാന്- ശോഭനസാധനങ്ങളെ ലക്ഷ്മ ണേനആനാ 
യയംലക്ഷ്മൂണനെക്കൊണ്ടു ശേഖരിപ്പിച്ചിട്ട്, അനിച്ചുന്തം അപിട ഇച്ചി 
ക്കാത്തവനാണെങ്കിലും, സ്ന്റേഹാത സ്റ്റേഹത്താല്, അഭിഷേകം അ 
കാരയത് അഭിഷേകം ചെയിച്ചു. 

ശത്രഘ്യന് പറഞ്ഞതു കേട്ടപ്പോഠം, ശതുസംഹാരത്തില് മനസ്സ 
രത്തിയിരിക്കുന്ന രാമന് ശത്ുഘ്യനെ താരികെചേത്തിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. 
മധുരാരാജ്യത്തെ സംരക്ഷിപ്പാനുളൂള രാജ ജാവായിട്ടിപ്പോംത്ത൭ ന്നെ നി 
ന്നെ അഭിഷേകംചെയുന്നുണ്ട്. ശരൂുഘന-തില് രിം 
ലും, അഭിഷേകം നടത്തുവാന് ആവശ്യമുള്ള സംഭാരങ്ങളെ ലക്ഷ്മണ 
നെക്കൊണ്ടു' ശേഖരിപ്പിച്ച് ം സ്നേഹം നിമിത്തം രാമന് ശത്രഘ്വനെ മ 
ധുരാരാജാവായിട്ട്* ച് ക്കാണ്ടഭിഷേകം ൭ ചെയ്യിപ്പിച്ച. 

ശരുഘ്ടുന്ന് ഇച്ഛ,യില്ലെന്നു പറഞ്ഞതിനെ ശ്രീവാല്വീകി സ്ൂഷ്കമാ 
ഒംന്ന പദ്യം: 

% ഏവമുക്തസ്തു രാമേണ ഭൂത്വാ കിഞ്ചിദവാങ് മുഖ 
ശരുഷ്ലോ വീയ്യസമ്പന്നോ മന്മമന്ദ മുവാചം 
കാകുല്സ്ഥവേത്സിധമ്മംത പമസ്തീംല്ലോകേ നരേശ്വര! 
കഥം ജ്യേഷ്ടേഷു തിഷ്ഠല്സു കനീയാനഭിഷിച്യതേ. ടു 

“രാമനിപ്രകാരം പറഞ്ഞുതുകേട്ട വീയ്യയസമ്പന്നനായ ശത്രുഘ്യന് അല്ലം മുഖംതാ,്ി മന്ദമായിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. ഹേ കാകുല്സ്ഥ! ഹേ 



1980 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

നരേശ്വര! ഈ ലോകത്തിലെ സദാ ലാരധമ്മം അങ്ങേക്കഠിയാം. ജ്യ 
ഷ്ലന്മാരിരിക്കേ കനിഷ്ഠനെ രാഭിഷേകംചെയ്യുന്നത് സമുചിതമോ? 

എന്ന വാക്ൃത്താല് ഇച്ഛു,യില്ലായ്യയെ ശത്രുഘു൯ കാരണസഹിതം പ്ര 

കാശ്പ്പിച്ചിറിക്കുന്നു. 

1/4. ദത്വാ തസ്ത ശരം ദിവ്യം രാമഃ ശതുഘ്യമബ്ബവീത് 

അനേന ജഹി ബാണേന ലവണം ലോകകണ്ടകം. 
തസ്ധ്ലൈ - അവന്ന്, ദിവ്യം ശധം ഭത്വാദിവ്യമായ ശരത്തെ ദാനം ചെ 

യ്മിട്ടു് ലോകകണ്ടകം ലവണംംലോകശത്രുവായ ലവണനെം, അനേ 

ന ബാണേനടഈ ബാണംകൊഴണ്ട് , ജഹിംഹനിച്ചാലും എന്ന്. രാമഭ 

ശതുഘ്ടം അബ്വവീത് ടരാമന് ശതൂഘുനോട് പഠഞ്ഞു. 
ശത്രുഘൂന്ന് ദിപ്യയമായ ഒര ശരംകൊടുത്തു. ഈ ബാണംകൊ 

ണ്ടു' ലോകങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ലവണനെ സംഹരിച്ചകൊറംക. എ 

ന്ന് ശത്രുഘ്ന അഘധഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യൂ. 

രാമന൯ ശത്രുഷ്ടുന്ന കൊടുത്ത ശരത്തിനെസംബന്ധിച്ചു ശ്രീവാ 

ലീകി പറയുന്നതു്. 

“അമോഘോയം ശരോവീര ഭിവ്യഭ പരപൂരംജയ! 

അനേന ലവണംവീര ഹന്താസി ജയതാംവല് 

സൃഷ്ടട ശരോയം ശത്രുഘ്വ ജഗത്യേകാരണവേപുരാ 

സ്വയംഭവാ ദേപദേപേനാജിതേന മഹാത്മനാ 

അധൃഷ്യഭ സരവഭൂതാനാം തേനായം ശരളഉത്തമഃ 

സൃഷ ക്രോധാഭിഭൂതേന വിനാശായ ദൂരാത്മനോടഃ 

മധുകൈടഭയോര്വിര വിഘാതേ വത്തമാനയോഃ 

സഷ് ടുകാമേന ലോകാഠസ്ത്രീം സ്റൌബാണേനഹതെരയുധി 

ഹേ വീര] ഹേ പരപൂരംജയ! ഹേ ജയിക്കുന്നവരില് വെച്ച് 

ശ്രേഷ്ഠനായ ശത്രുഘയ! ഈ ശരം നിഷ്ണുലമാകാത്തതാകുന്നു. ലോകം 

ഏകാര്ണവമായിരുന്ന പണ്ടുകാലത്ത് ദേവദേവനും മഹാത്മാവുയമാ 

യ ബഷ്മാവിനാല് സൃഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതാണീ ബാണം. ഇതിനെ ഒരുത്ത 

൭൦ അതിക്രമിപ്പാന് കഴികയില്ല. അരതുകൊണ്ടിതേററവും ഉത്തമശര 

മാകുന്ന. ലോകം സൃഷ്ടിക്കവറനാഗ്രഹിച്ച ബൃഹ്മദേവനെ തടസ്ഥപ്പെ 

ടുത്തുന്ന ശത്രുക്കളായ മധുകൈടഭന്മാരുടെ നേെ കോധിച്ച ബഷ്മാ 

വിനാല് സൃഷ്ക്കക്കപ്പെട്ട ഈ ശധംകൊണ്ടാണവരെ സംഹരിച്ചത്. 

18. സതുസംപൂജ്യ തച്ഛൂലം ഗേഹേഗച്ഛു, തികാനനം 

ഭക്ഷണായതുമദ്മുനാം നാനാപ്രാണ'വധായ ച, 
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സഃ തൂ അവനാകട്ടെ, ഗേഹേ ഗൃഹത്തില്, തച്ഛൂലം സം പുജ്യ-ആ 

ശുലത്തെ പൂജിച്ചിട്ട് , ജറുമുനാം ഭക്ഷണായട ജന്തുക്കളെ ഭക്ഷിപ്പാനും, 

നാനാപ്രാണിവധായ ചട നാനാപ്പാണികമെ വധിപ്പാനുമായിട്ട്, കാന 

നം ഗച്ഛ തിടകാനനത്തെ ഗമിക്കും. 

വധിപ്പാനുളുള പൊയത്തെ ഭഗവാന് ശത്ുഷ്മുന്നു പദേശിക്കുന്നു:- 

അവന് ആ, ശൂലായ്യധത്തെ ഗൃഹത്തില്വെച്ചു പുജിച്ചശേഷം നാനാ 

പ്രാണികളെ വധിപ്പാനും ജന്തുക്കളെക്കൊന്നു ഭക്ഷിപ്പാനു മായിട്ട്” കാട്ടി 
ലേക്കുപോകും. 

1. സതുനായാതിസദനംയാവദപവന ചരോഭവേത് 

ാവദേവപുരദ്വാരി തിഷ്ഠ ത്വം ധൃതകാര്മുക. 

യോല്സ്യതേ സത്വയാക്ദ്ധസ്തദാവധ്യോഭവിഷ്യൃതി. 
ഠ സ്തു അവനാകട്ടെ, യാവത് പനചരട ഭവേത ം ററ്ൂര)ുവരേ വന പ 

ത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നവനായിട്ട് ഭവിക്കുമോ, സദനം ന ആയാതികഗ 
ഹത്തെ ആയാനം ചെയ്തയില്ലെയോ, താവത് ഏവം അപ്പോഠംതന്നെ, 

ക 1 റി ചിരിക്ു റി ുതകാരമുകഴത്വംടവില്ല ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നീ, പുരദ്വാരിതിഷ്ഠംപുരത്തി 
് ൽ ന്െറ ദ്വാരത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യാലും, കുദ്ധഃസഃ ക്രോധിച്ച അവന്, 

ത്വയാ യോല്സ്യതേടനിന്നോട്' യുദ്ധം ചെയ്തും, തദാ വധ്ൃഃഭവിഷ്യ 
തിട അപ്പോം വധ്യനായ് ഭവിക്കും, 

ടു [മി എ" അവന് കാട്ടില് സബ്ചറിച്ചുകൊണ്ടു വീട്ടില് വന്നെത്താതെയിരി 

ഗഹദ്വാരത്തില് നില് 
ഒന്ന സമയത്തില് നീ വില്ലം ശരവും ധരിച്ച് റ; ഃ പ 3 
ക്കുക. നിന്നെക്കണ്ടു കോപിച്ച അവന് ന്ദിന്നോട യൃഭ്ധ ത്തിലേപ്പെടും. 
അപ്പോം നിണക്കവനെ വധിപ്പാ൯ സാധിക്കും. ശുലായയധം അവ 
൭൯െറ വ൨ശമണ്ടാകാതിരിക്കുമ്പോഠം യുദ്ധം മ വയ്യയേണമെന്നു സാരം 
ഇവിടെ ശ്രിവാല്വികി: 

സത്വംനിപത്തമാനം തം ദ്ദ ഷ്വാഹാരപ്ര ചാരതടഃ ി 
അപ്രവിഷ്ഠംപുരംപൂവവം ദ്വാരിതിഷ്നേരധുതായ്യധഃ 

നു. 
് അഗ്ൃഹീതായുധം ചൈവ യുദ്ധായ പുരുഷപാഭ 

ആഹ്വയേഥാമഹാബാഹോ തതോഹന്താസിരാക്ഷസം 
ആഹാരം സമ്പാദിപ്പാനുളള സഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞു ള്. റ ലു 

മടങ്ങിവരുന്ന 
അവനു ഗൃഹാന്തഭാഗത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്നു ൭൦ 

0 
മ്പതന്നെ നീ ആ യുധം കഡ്യില് ധരിച്ച്” ദവാരത്തില് നില്ലൃണം. ആയു ധമെട്ട ക്കാതിരി ക്കുന്ന അവനെത്തന്നെ യൃദ്ധത്തിന്നായി ടം: ലി റ ച യ വിളിക്കണം. അറേ 0റാ നക്കു രാകു:സനെ വധിപ്പാന് കഴിയും 

) 8 റ 

നി 
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80. തംഹത്വാ ലവണംക്രൂരം തദ്വനം മധുസംണ്ഞിതം 

നിവേശ്യനഗരംതതൂ തിഷ്ടത്വം മേനുശാസനാത് 

ക്രൂരം ലവണംഹത്വാടക്രൂരനായ ലവണനെ ഹറിച്ചിട്ടു, മധുസംജഞ്ഞി 

തം൭മധുവെന്ന സംജഞെയോടുക്രടിയ, തദ്വനം പ്രവിശ്യ ആ വന 

ത്തെ പ്രവേശിച്ചിട്ട്, തത്ര നഗരം നിവേശ്യ- അവിടെ നഗരത്തെ ഉ 

ണ്ടാക്കീട്ട്, മേ അനുശാസനാല് എന്റെ അനുശാസനം അനുസരി 

ച്ച്, ത്വം തിഷ്ടനീവസിച്ചാലും. 

ക്രൂരനായ ലവണനെ സംഹരിച്ചുശേഷം ആ മധ്ത്യത്നു നീ 

പ്രപേശിക്കുക. അവിടെ നഗരം നിമ്മിച്ചു്, എന്െറ ആജൊനുസ൪ര 

ണം അവിടെ വസിച്ചുകൊംക. 

9], അശ്വാനാം പഞ്ചസാഹസ്സം രഥാനാംചതദരധകം 

ഗജാനാംഷറംശതാനീഹപത്തിനാമയുതത്രയം 

ആഗമിഷ്യതിപശ്ചാല്ത്വം അഗ്രേസാധയരാക്ഷസം. 

തും, രഥാനാം തദ൪ 

ധകം അതില് പകുതി രഥങ്ങളും, ഗജാനാംഷറംശതാനിടഅ൨ന൬ൂ 
അശ്വാനാം പഞ്ചസാഹസം-അയ്യായിരം കുതിരക 

൨ ഗജം, പത്തീനാം അയുത തതൂയം൭മുപ്പതിനായിരം പത്തികളും, 

പശ്ചാല് ആഗമിഷ്യതി- പുറകേ ആഗമിക്കും, അഗ്രേരാക്ഷസം സാധ 

യമുമ്പില് രാക്ഷസനെ വധിച്ചാലും. 

നീയേകനായിട്ട മമ്പില്പോയി രാക്ഷസനെ സംഹരിക്കുക, നി 

നെറ പുഠകേ അയ്യാ ടം കുതിരകളും അതില് പകുതി തേരുകളും അ 

൨൬തആറാനകളും മുപ്പ പതിനായിരം കാലാളൂകളും വന്നുചേരും 

അശ്വാദികളുടെ വിവരണം ശ്രീ വാല്വീ കീയത്തില്. 

മുമാന്ൃശ്വ സഹസ്രാണി ചത്വാരി പുരുഷഷഭ! 

രഥാനാംദ്വേസഹസ്രേച ഗജാനാംശതമുത്തമം 

ചത്വരാപണവീത്ഥൃശ്ച നാനാപണ്യോപശോഭിതാട 

അനുഗച്ചുനതൂശതുഷ്മം തഥൈവനടനത്തകാ$ 

ഹിരണ്യസ്യ സവര്ണസ്യ നിയുക്തം പ്രയുതംതഥാ 

ഗഹീത്വാ ഗച്ഛ, ശരുഘ്ടു പയ്യാപ്ലബലവാഹനഃ. 

ഹേ പുരുഷശ്രേഷ്ഠ! ഈ നാലായിരം കുതിരകളും രണ്ടായിരം തേ 

രുകക്ടം ൬. ത്തമഗജങ്ങമൃം വേണ്ടുന്ന സൈന്പങ്ങ്ലും വാഹനങ്ങടും 

കച്ചവടസാമാനങ്ങളോടുക്ൂടെ വണിക്കുകളും നടന്മാര് നത്തകന്മാര 

മുതലായവരും നിറെ ന്റ പിന്നാലെ വന്നുകൊളുളടെ. ഹിരബ്ദയംം രജതം 
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] ത്ത്. നം 
മുതലായതം നആൂവലക്ഷം ഹെ! ശര്രുഘയ! എടുത്തുകൊണ്ടെപോയി 

കൊഠാക. 
൨ കി ജം ഇത്ചുകത്വാ മുദ്ധ് ന്യവഘ്വായ പ്രേഷയാമാസ രാഘവ 

ശതൃഘ്ം മുനിഭിഃ സാദ്ധമാശീഭിധഭിനന്മയച. 

ം ം ന്തി [ ര ം ടു) ഇതിള കത്വാ ഇപ്രകാരം പറത്തിട്ട്, മൂദ്ധ നി പ 
ന് മാവ(ല്യാണിച്ചിട്ട്', മുനിഭിഭ സാഭ്ധംടമുനിമാരോട്ുക്രടെ, ആശീ 

ദി അഭിനന്യ- ആ ശിസ്സുകഠംകൊണ്ടേഭിനുഡ മിച്ചിട്ട് , രാഘവടരാമന്, 

ശത്രുഘ്യം പ്രേഷഡാമാസംശത്രുഘ്യനെ ന്ന; 

ഇപ്രകാഠം പറഞ്ഞു' മൂദ്ധാവില് ചുംബിച്ച്, മുനിമാധോടുക്രടെ 
ചേനാശീര്വാദംചെയയഭിനന്ദിച്ചശേഷം ശ്രീരാമന് ശരൂുഘ്യനെ അ 
യച്ചു. 

29. ശത്രുഘ്മേപി തഥാചക്കേ യഥാ രാമേണ ചോദിതഃ 
ഹത്വാ മധുസുതംയുദ്ധേ മഥുറാമകരോല്പുൃരിം 

താം ജനപദം ചക്രേ മഥരാംദാനമാനതഃ 

ശര്രുഘ്യഃ അപി ശത്രഘ്യനും, രാമേണടരാമനാല്, യഥാ ചോദിതഃച 
എപ്രകാരം പ്രേരിക്കപ്പെട്ടപോം, തഥാ ചക്രെടഅപ്രകാരംചെയ, യു 
ഭ്ധേ മധുസുതം ഹത്വാടഡുദ്ധത്തില് മധപൃതൂനെ ഹനിച്ചിട്ട്' ം മഥരാം 
പുറീം അകരോല്ക മധൂരാറ 1രിയെയുണ്ടാക്കി, നി ദാന 

മാനതടംദാനംകൊണ്ടും മാനംകൊണ്ടും, വ്്രിതാംട അഭിവൃദ്ധിയോടു 
ര്രടിയ, ജനപദം ചക്രെടരാജ്യമാക്കിത്തിത്തു. 

രാമന് ഉ പദേശിച്ചുതനുസിച്ചു' € ശരുഘ്ന൯ മധുപുത്രനായ ലവ 
ണാസരനെ സംഹരിച്ചു മധുവനത്തില് മഥുരാപൂരിയെ നിമ്മി ച്ചഅ 
വിടെ ജനങ്ങളെ നിവസിപ്പിച്ച. അവക്കാവശ്യമുള്ള ധനാഭികളെ ൯൩ 
കി മാനിച്ചു. രില് ഒരു രാജ്യമാക്കിത്തീത്തു. 

മധു നിമി, നഗരത്തിന്ന് മഥരയെന്ന നാ മധേയമുണ്ടായിഷെ ൭] ന്നു ്രീവാല്ലീകി പറയുന്നു. 
% 

[0 ദേവാനാംഭാഷിതംശ്ുത്വാ ശൂരോമുദ്( നികൃതാംജലിം 
പ്രരത്യുവാചമഹാതേജാട$ ശര്രുഘ്ലഃപ്രയ 'താത്മ ) വാന് 
ഇയംമധുപുരീരമ്യാ മധുനാപൂവ്യനിമ്കിതം 
നിവേശംപ്രാപ് നുയാച്ഛ വേ മേഷ്വയമേ; കാം ക്ഷി തോവര$ 

തം ദേവാബാഡമമിതേ ൨ വം പ്രീ ത്ൂഘു ം | പ്പ് തതാടശ രുഘ്ലഥബ്യുവഡ 
ഭവിഷ്യതീയംനഗരി മഥുരേത്ൃഭിശബ്ബിതാ.” 



590 അഭ്ധ്യാത്ലരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

ലവണാസുരവധാനന്തരം ശര്രുഘ്യനെ പ്രശംസിച്ച ദേവന്മാരുടെ 
വചനംകേട്ട ശതൂുഘ്യന്൯ വിനീതനായംജലിബന്ധിച്ചിങ്ങിനെ പറ 
ത്തു. മധുവിനാല് മുമ്പു നിമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ മധുപൂഠി മനോഹരയായ 
രിക്കുന്നു. ഇതില് പ്രവേശമുണ്ടാവാന് നിങ്ങളനുഗ്രഹിക്കേണം ഇതാ 
ഞണെനിക്കു കാംക്ഷയുളൂള വരം. അങ്ങിനെയാകട്ടെയെന്നു പ്രീതിപൂവ്വം 

ദേവന്മാർ ശത്രുഘ്യനോട പറഞ്ഞു. ഈ പൂരി മധുരയെന്ന നാധധേയ 
[ € 

മുളൂളതായ' ഭവിക്കും എന്നു” പുരിക്കു നാമകരണം ദേവന്മാർ ചെയ്യു. 
ഠ് 24. സീതാപിസുഷുവേപുരൌ ദ്വൌവാലീകേരഥാത്രമേ 

മുനിസ്ലയോന്നാമചക്രേ കശോഃജ്യഷ്ലോനുജോലവഃ. 

സിതാഅപി_സി ി ച്പാല്വീ സീതയും, അഥവാല്ലീകേഴ ആത്രമേട അനന്തരം വാല്ല 

കീയുടെ ആശ്രമത്തില്, ദ്വൌപുത്രൌടരണ്ടു പുത്രന്മാധെ, സുഷുവേടപ്ര 
റ് സവിച്ചു. മുനിഃടമുനി, തയോ ആ രണ്ടുപേക്ക്, നാമചഃകംനാമക 

രണം ഒം മൃഷ്ടഭകുശഃ ജ്യേഷ്ഠന് കുശ൯, അനുജഭലവ*- അനുജന് 

ലവന്. 

വനത്തില് വസിക്കുന്ന സീത വാല്പീകിയുടെ ആശ്രമത്തില് രണ്ടു 

പുത്രന്മാരെ പ്രസവിച്ചു. മുനി ആ രണ്ടുപേരില് ജ്ൃഷ്ടകുമാരന്ന് കുശ 

നെന്നും അനുമുന്നു ലവനെന്നും പേരിട്ടു. 

ശത്രഘന് ലവണനെ വധിപ്പാ൯ പോകുമ്പോ മാശ്ശത്തില് വി 
ലി ന ൨! ഥ 

ശ്രമിപ്പാ൯ ശ്രീവാല്യികിയുടെ ആശ്രമത്തില് പ്രവേശിച്ച ദിപസംരാ 

ത്രിയിലാണ്' സീത പ്രസവിച്ചതെന്നു ശ്രീവാല്ലികിയ ത്തില് കാണുന്നു. 

യോമേവരാതരിംശത്രുഘ്യട പര്ണശാലാമുപാവിശല് 
ടി 

താമേവരാത്ര'ംസിതാപി പ്രസൂതാദാരകദ്വയം” 

പ്ലുതൊരു രാത്രിയില് ശത്ൂുഘ്യന പര്ണശാലയില് പ്രവേശിച്ചു 

വചോ ആ രാത്രിയില് സീത രണ്ടു കുട്ടികമെ പ്രസവിച്ച. 

വ । | [മി ] പി ] 

കുടികഠംക്ക്' നാമകരണം ചെയ്യതിനെക്കുറിച്ചു ശ്രിവാല്ലികിയ 

ത്തില് :..... 

്രേസയോടപുവജ: ശെമ്മന്രര ) തൈഃ യസ്തയോടപുവ്യജാതസ്തു സകശൈമ്മന്ത്രസംസ്തൂെ 

നിമ്മാങ്ങിനിീയോ നാമ്ലാഹിഭവിതാകുശ ഇത്യസൌ 

തയോരവരജോയടസ്യാല് ലവണേനൈവചൈവഹ। 
ി 

നിമ്മാങ്ജ നീയോവൃദ്ധാഭിന്നാമ 'നാസഭപിതാലവഃ പം, 

അവര൪തല് ജേഷ്ഠകമാരകന മന്ത്രശമദ്ധങ്ങമാധ കശമക്ങം കൊണ്ട 

നു 

ദേഹത്തില് തലോടണമ്മെന്നു മുന! വൃദ്ധകളോട്ട് പഠഞ്ഞു. അതോ 
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മീ 8) ി ണ്ടവ 1! ഗകകുശനെന്ന നാമധേയത്താല് പ്രസിദ്ധനാകുമെന്നും പറഞ്ചു 

ടി ൭ ടി] ണ്ട്” ദേ അവരില് അനുജനായ കു യ മന്്ശ്ദ്ധാമായ ലവണംകെ 

൭ ) ്വ്വനന്് നാമ ഹത്തില് തലോടണമെന്നും അതിനാല് അവന് ലവന് ഫ്ലുന്ന 

ധേയത്താല് സുപ്രസിദ്ധനാകുമെന്നും പറഞ്ഞു. 

95. ക്രമേണവിദ്യാസമ്പന്നൌ സീതാപുത്രൌൌബഭൂവതുഃ 

ഉപനീത്രെച മുനിനാ വേദാധൃയയനതല്പരെൌ. 

സിതാപുത്രെൌര സീതയുടെ പുത്രന്മാര്, ക്രമേണവിദ്യാസമ്പന്നൌകടക്രമ 
ത്തില് വിദ്യാസമ്പന്നന്മാരായിട്ടു, ബഭൂവതുഃ- ഭവിച്ചു. മുനിനാടമുനി 
യാത്, ഉപനീതൌട ഉ പനയ ന പ്പെട്ടവരും, വേദ ാധ്യയമാതല് പരൈ 

നായ 
ചം വേദാധ്യയനത്തില് താല്ലയ്യയമള്ള വരാകയും ചെയ്യു. 

ി കി സീതയുടെ ആ രണ്ടു പുത്രന്മാര് വില്യാസമ്പന്നന്മാരായ് ഭപിച്ച. 
ശ്രീപാല്ഥീകിമുനി അവരെ ഉപനഷിം പു. വേദം പഠിക്കുന്നതില് അവര് 
താല്ലയ്യുമുള്ളവരായിരുന്നു. 

* 26. കൃത്സ്നംരാമായണംപ്രാഹ കാവ്യംബാലകയോര്മുനിഃ 
ഗദ്കരേണപുരാപ്രോക്തം പാര്വത്യ്യെ പുരഹാരിണാ 
വേദോപബ്ബംഹണാത്ഥായ താവഗ്രാഹയതപ്രളഭ. 

പുരഹാരിണാ ശങ്കരേണ-പൂരസംഹാരം ചെയ്യ ശങ്കരനാല്, 
ത്തരം ണ്ടു, പുരാപ്രോക്തം ക 

കാവ്യം പണ്ടു് പറയ 

പ്പാരവ 

മല്സ ൦ രാമായണം 
പ്പെട്ട മുഴുവന് രാമായണകാല്യം, ന ബാലക 

യോഃ പ്രാഹ മുനി ബാലകന്മാരോട പറഞ്ഞു, വേദോപബ്ദംഹണാ 
ത്ഥായം വേദങ്ങളുടെ അത്ഥമഞഞാനം അഭിവ്ൃദ്ധഥ ക്കാനായ്്ക്േഛോണ്ട്, 
പൃളഃടസമത്ഥനായ മുനി, തൌ അഗ്ഗാഹയതം അവരെ പം: പ്പിച്ച. 

ത്രിപുരസംഹാരം ചെയ്യ ഭഗവാന് ശ്രീശങ്കരന് ന പണ്ട് പാര്വതീ ദേവിക്കുപദേശിച്ചതായ രാമായണത്തെ മുഴുവനും വാല്യവീകിമുനി ആ 
ക്മ കാവ്യരൂപത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. വേദങ്ങളു അത്ഥം ബാലകന്മാര് 

രണ്ട ബാലകറ്മ 

നന്നായി ധരിപ്പാന് വാല്ലീകിമുനി രാമായണം 
ആ) ബാലകന്മാരെ പ പ്പിച്ച. 

വേദാത്ഥമാണ് ശ്രീശങ്കരന് രാമ ായണത്തില് വ സ്തു രി ച്ചി രിക്ക വേദാത്ഥം നന്നായറിവാന്൯ രാമായ 'ണാത്ഥം ശരിയായി ധദിക്ഷ 
വേദാത്ഥതെതയണ്'” രാമാ 

ന്നത്. 

ന്നവക്കേ കഴികയുള്ളവെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. 

യണത്തില് ശീശിവറ് ന വിസ്തരിച്ചു പറത്തിരിക്കുന്നതെന്നു സാരം. 
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217. ശുമാരൌ സ്വരസമ്പന്നൌ സുന്ദരാവശ്വിനാവിച 
തന്്രീതാലസമായുകെതര ഗായന്തെയചേരതുര്വനേ. 

അശ്വിനൌ ഇവ അശ്വിനിദേവന്മാരെന്നപോലെം, സുന്ദരൌക സുന്ദര 
ന്മാരും, സ്വരസമ്പന്നൌം നല്ല ശാരീരഗുണമുളുള വരുമായ, കുമാരൌ. 
കുമാരന്മാർ, തന്ത്രീതാലസമായുക്കതെൌം വീണയും താലവും പിടിച്ചവ 
രും ഗായന്തൌടഗാനം ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട്', വനേചേരതുഃടവന 
ത്തില് ചരിച്ച. കു 

[ടി ) അശ്വിനീദേവകുമാരന്മാ മരന്നപോലെ സെൌയന്യ്യവും സ്വരഥാധു 
യ്യവുമുളമ ആ കുമാരന്മാർ വീണാനാദത്തോടും താലത്തോടും യോജി 
പ്പിച്ച് രാമായണം പാടിക്കൊണ്ട് വനത്തില് സമ്വെരിച്ചു. 

28. തത്ൂതത്ൂമുനിനാം ത്തെ സമാജേ സുരരൂപിണൌ 

ഗായന്താവഭിതോദ്ൃഷ്ടവാ വിസ്കിതാമുനയോബ്രുവന് 

മുനീനാംടമുനിമാരുടെ, തത്രതതൂസമാജേ_ അതാതു സമാജത്തില്, ഗാ 
യന്തെൌ൭ സുരരൂപിണൌ തൌ_ഗാനം ചെയ്യുന്ന ദേവസുഡാന്മാരായ 

അവരെ, അഭിതഭ ദുഷ്വാടനാലുയ ഭാഗത്തും ദഗിച്ചിട്ട് , വിസ്കരീതാഃ മുന 

യഃ വിസ്തുയിച്ച മുനിമാര്, അബ്ദയവന്ട പറഞ്ഞു. 

മുനിമാരുടെ ഓരോ സംഘത്തില് രാമായണം പാടിക്കൊണ്ടു സ 

ഞ്ചരിക്കുന്ന ദേവസന്ദരന്മാരായ ഈ കുമാരന്മാരെ അവിടവിടെക്കണ്ടാ 

ശ്വയ്യപ്പെട്ട മുനിമാരിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. 

89. ഗന്ധര്വേഷപിഹകിന്നരേഷുഭവിവാ 

ദേവേഷുദേവാലയേ 
പാതാലേഷ്വഥവാചതുര്മുഖഥ്ഗഹേ 

ലോകേഷുസര്വേഷുച 

അസ്താഭിശ്ചിരമീപിഭിശ്ചിധത്രം 
ദൃഷ്്വാദിശ* സര്വതോ 

നാഓഞായീദ്ുശഗീതവാദ്യഗരിമാ 

നാദശിനാശ്രാവിച. 

ഗന്ധര്വേഷുടഗന്ധര്വന്മാരിലോ, കിന്നരേഷുംകിന്നരന്മാധിലോ, മ് 

പര് ഭൂവി വാംഈ ഭൂമിയിലോ, ദേവാലയേ ദേലേഷടസ്വര്ഗത്തില് 

പാതാലേഷം പാതാലങ്ങളിലോ, അഥവാ ചതുരമ്മു 
വഷുലോകോേഷുചംസ 

ദേവന്മാരിലോ, 

പഗഹേം ബുഹ്മലോകത്തില്ത്തന്നെയോ, സര്ദ 
ലി ൭൪ റി ന ൮9൮) നന്മ മ വൃലോകങ്ങളിലും, ചിരജീപിഭിഃ അസ്താഭിഃകചിരജീവികള ര 
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മാത, സർവതഃ ദിശഃസര്വ ദിക്കിലും, ചിരതരം ദൃഷ്കവാ അപിക ചി 

രകാലം ദശിച്ചിട്ടം, ഇഈദ്ൃശഗിതവാല്ൃഗരിമാട ഇപ്രകാരമുള്ള ഗീതവാ 

ദ്യവൈഭവം, ന അജ്ഞായിട അറിയപ്പേട്ടില്ല, ന അദശിടകാണപ്പെ 

ടില്പ, ന അശ്രാവി_കേംക്കപ്പെട്ടില്ല. 

ഈ ഭൂലോകത്തിലോ, ഗന്ധര്വന്മാരുടെ സംഘത്തിലോ, സ്വര് 

ഗലോകത്തിലുമള ദേവന്മാരുടെ ക്രടത്തിലോ, പാതാള ലോകങ്ങളി 

ലോ, ബ്രഹ്മലോകത്തില്ത്തന്നെയോ. ശപ്രകാരമുക്ള ഗീതവാദ്യ്യവി 

ശേഷം ചിരകാലമായി ജീപിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മം, സര്വലോകങ്ങളില് 

നോക്കീട്ടും, അറിയുകയോ, കാണുകയോ എങ്ങാനമുണ്ടെന്നു കേക്കു 

കയ്യോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കേ, അല്പകാലം മാത്രം ജീവിച്ചി 

രിക്കുന്ന ഇതരജനങ്ങം അറിഞ്ഞിരിക്കയില്ലെന്നു പഠയേണമോ എന്നു 
സാരം. 

30. ഏവംസ്തുവല്ഭിരഖിലൈര്മുനിഭിഃ പ്രതിവാസരം 
ആസാതേ സുഖമേകാത്തേ വാല്ലീകേരാത്രമേചിരം. 

പ്രതിവാസരംംദിവസംതോവം, ഏവംസ്തൂുവല്ഭിഭ അഖിലൈഭ മുനി 
ഭി ഇപ്രകാരം സ്തൂതിക്കുന്ന സകല മുനിമാരോടംക്രടെം വാല്ലീകേട ആ 
ശ്രമേടവാപ്വികിയുടെ ആശ്രമത്തില്, ഏകാത്തേംഏകാന്തത്തില്, ചി 
രം സുഖം ആസാതെടകുറെകാലം സുഖമായിരുന്നു. 

ദിവസന്തോ൨ം ഈവിധം ഡ്തൂതിക്കുന്ന സകല മുനിമാരോട്ടക്രടെ 
കശലവന്മാർ വാല്ഥീകിയുടെ ആത്രമത്തില് ഏകാന്തത്തില് കുറച്ച 
കാലം സുഖമായ്ക്കുസിച്ച. 

അഥരാമോശ്വമേധാ ദീംശ്ചകാരബഹുദക്ഷിണാന് 
91. യണങ്ഞാന്സ്വണ്ണമയീംസീതാം വിധായവിപുലദ്ൃൃതിഃ. 

അഥ അനന്തരം വിപുലല്ലുതിഭരാമഃ_ അധികകാന്തിമാനായ രാമന്, 
സ്വദ്ല്റുമയീം സീതാംവിധായടസ്വണ്സ്ുംകൊണ്ടു സീതയെ നിമ്മിച്ചിട്ടു, 
ബഹുദക്ഷിണാ൯ അശ്വമേധാദീന് യഞഞഞാന്- അധികദക്ഷിണയോട്ട 
കൂടിയ അശ്വമേധം മുതയായ യാഗങ്ങളെ, വകാരട ചെയ്തൂ. 

ഇക്കാലത്തു, അതിപ്പതാപശാലിയും ശ്രീമാനുമായ രാമചന്ദ്രന് 
അധികം ദക്ഷിണകഠം കൊടുത്തു സാധിക്കേണ്ടതായ അശ്വമേധാദി 
യാഗങ്ങറം നടത്തി. യാഗംചെയ്കതാ൯ പത്തീസഹിതനായിരിക്കേണ്ടതാ 
ണെന്നു വിധിയെ അനുസരിപ്പാ൯, സാക്ഷാല് സീത സമീപത്തില്ലാ 
തിരിക്കുകയാല് സ്വണ്ണുംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സീതാപ്രതിമയെ പത്ഥിയാം 
ക്കി കല്ലിച്ചിട്ടാണ് യാഗങ്ങം ചെയ്യത്. 



1204. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാത്ഥം 

92. തസ്തരി൯വിതാനേ ്യൂഷയഴസപ്വേ രാജഷയസ്തഥാ 
[ 

ബ്രാഹ്മണാഭക്ഷത്രിയാവൈശ്യാഭ സമാജഗുദ്ടിദ്ദ ക്ഷവട 

88. വാല്വീകിരപിസം ഗൃഹ ഗായന്തൌതൌ കുശീലവൌ 
മഗാമജുഷിവാടസ്യ സമീപംമുനിപുംഗവഃ. 

 തസ്തി൯പിതാനേടതആ യണഞസദസ്സില്, സപവ്വേജ്ടഷയട തഥാരാജഷ 
യഃ ബ്രാഹ്മണാഭക്ഷത്രിയാഭവൈശ്യാഃ ദിദ്ദ ക്ഷവഃകസവ്വന്മാരായ ട്ടേഷിക 
ളും രാജഷികളും, ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയന്മാരും വൈശ്യന്മാരും കാണാ 
നിച്തയു ഒ വരായിട്ടു് ,സമാജശ,ടടസമാഗമി ചും മുനിപുംഗവഭവാല്പികിടഃ 

അപിംമുനിശ്രേഷ്ണനായ വാല്പികിയും, ഗായന്തൌെ തൌ കുശീലവൌ 

സംഗ്ൃഹ്ൃടഗാനംചെയ്യുന്നവരായ ആ കുശീവലന്മാരെ ഗൃഹിച്ചിട്ട്, 
ഷീിവാടസ്യ സമീപം ജഗാമ ടജ്ടഷിവാടത്തിനെറ സമീപത്തെ ഗമിച്ചു. 

ആയജ്ഞസഭയില് സകല്ടഷികളും, രാജഷികളും, ബ്രാഹ്മണ 
ന്മാരും, ക്ഷത്രിയന്മാരും, വൈശ്യയന്മാരും, യജ്ഞം കാണ്മാനായാഗ്രഹി 

ക്കുന്നവരായിട്ടു' വന്നുചേന്നു. ആ ക്രട്ടത്തില് മുനിത്രേഷ്ഠനായ വാല്ലീകി 

യും പാട്ടുകാരായ ആ കുശലവന്മാരോടുക്ൂടെ ജൂഷിവാടസ്ഥാനത്തി 

നെറ സമീപത്തുവന്നു. 

34, തത്രതൈകാന്തേസ്ഥിതംശാന്തം സമാധിവിരമേമുനിം 

കുശടപ്പ്രച്ഛു,വാല്വീകിം ജഞാനശാസ്സ്രും കഥാന്തരേ. 

തത സമാധിവിരമേ ഏകാന്തേസ്ഥിതംശാന്തം വാല്പികിം മുനിംടഅ 

വിടെ സമാഭ്ധ്യവസാനത്തില് ഏകാന്തത്തിലിരിക്കുന്ന ശാന്തനായ വാ 

ലരീകിമുനിയോടു, കഥാന്തരേട കഥാമദ്ധ്യത്തില്, കുശട ജ്ഞാനശാസ്സ്രം 

പപ്രച്ഛ കുശന് ജ്ഞാനശാസ്ര്രുത്തെ പച്ലുിച്ച. 

അവിടെ സമാധിയുടെ അവസാനത്തില് ഏകാന്തത്തിലിരിക്കുന്ന 

ശാന്തനായ വാല്ലികിമുനിയോടു കുശ൯ തത്വജഞാനത്തെജനീപ്പിക്കു 

ന്ന ശാസ്രൂത്തെക്കുറിച്ചു ചോദല്യംചെയ്യൂ. മുനിയെ വേറഠിടുന്നതിന്നുമ. 

കാലം സഥീപിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇഈരഹസൃശാസ്ത്രുത്തെ ചോ 

ദിച്ചറിവാന് കുശനാരംഭിച്ചതെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

35. ഭഗവ൯ന്ത്രോതുമിച്ചുാമിസംക്ഷേപാല്ഭവതോഖിലം 

ദേഹിനഭസംസൃതേര്ബന്ധഃ കഥമുല് പദ്ദതേദ്ദഡഃ. 

ഭഗവന്_ഹേഭഗവാനേ, ഭവതഃംഅങ്ങയുദട സഥീപത്തില്നിന്നു, സം 

ക്ഷേപാത്, അഖിലം ശ്രോതുംഇച്ഛാമിട സംഗ്രഹമായിട്ടു് എല്ലാം കേ 

ംപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്നു, ദേഹിനഃടദേഹിക്കം, ദുഡഃസംസ്ൃതേടബന്ധഭചേ 
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രര ല്പദ്യതേട- എങ്ങിനെ ഉല്ഭ 
ഉറപ്പായ സംസാരരൂപബന്ധം, കഥം ഉര്ാപല്ല്യ 

വിക്കുന്നു. 

അല്ലേയോഭഗവാനേ! അങ്ങയുടെ മുഖത്തില്നിന്നു ചുരുക്കമാ 

00 കേര്ംപ്പനോഗ്രഹിക്കുന്നു: __£ജീവന്നു വിട്ടുപോവാന് സാധി 
ലി 

നള ഉറപ്പേറിയ സംസാരബന്ധം പുര് 
യിട്ടെല്ല 
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30. കഥംവിമച്യയ തേദേഹിദ്ൂഡ്ധബന്ധാല് ഭവാഭിധാത്. 

സിസ് മഹ്യം ശിഷ്യായതേമു നേ! 

ഭവാഭിധാത് ദുഡബന്ധാത് ടസംസാരമെന്നു പേരായ ഭഡബന്ധത്തി 

ല്നിന്നു, ദേഹീകഥം വിമുച്തേടദേഹി എങ്ങിനെ മോചിക്കപ്പെ 
ടുന്നു, സര്വഥ്ഞ!ടസധ്ൃമറിവുമള്ളോവേ, തെ ശിഷ്യയായ മഹ്ൃടേ അങ്ങ 

യുടെ ശിഷ്യനായ എനിയ്യ്ാക്കൊണ്ടു, വക്തും അഹസിടവ ചിപ്പാന് അ 

ങ്ങുന്നഹനാകുന്നു. 

സംസാരബന്ധത്തില്നിന്ന് ജീവന്ന് മോചനുമെങ്ങിനെ സിദ്ധി 
ക്ഷം. ഹല്ലാമറിയുന്ന നിന്തിരുവടി അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായ എന്നോടു 
ചറവാനഹനാകുന്നു. 

വാല്ലീകിരുവാച. 

37. ശൃണുവക്ഷ്യാമിതേസവ്ൃയം സംക്ഷേപാദ്ബന്ധമോക്ഷയോഃ 
സ്വരൂപംസാധനം ചാപിമത്തഭശ്രത്വായഥോടദിതം 

369. തഥൈവാചരഭദ്രംതേ ജിവന്മുക്തോഭവിഷ്യസി 

ദേഹഏവമഹാഗേഹമദേഹസ്ധചിദാത്മനഃ 

ശൃണ_ശ്രവിച്ചാലം. ബന്ധമോക്ഷയോടടബന്ധമോക്ഷങ്ങളുടെ സ്വ 
രൂപം, സാധനം ച സ്വ്ൃംടസ്വരൂപം സാധനം എന്നിതെല്ലാം, സം 
ക്ഷേപാതു "ടസംഗ്രഹമായിട്ടു് , തേ വക്ഷ്യാമി നിണക്കാക യ്യലൊണ്ടു ഞാ 
൯ വചിക്കുന്നേന്. ശ്രത്വാ_ ശ്രപിച്ചിട്് , യഥോദിതം- ഏതുവിധം പറ 
യപ്പെട്ടര്വാ, തഥാ ഏവ ആ ചരം അപ്രകാരംതന്നെ ആചരിച്ചാലും, 
തേ ്ഷിറം മംഗളം, ജീവന്മ തേഃഭപിഷ്വസി_ ഫീ ജീവന്മുകത 
നായ് ഭവിക്കും, അദേഹസ്യ (അപി) ചിദാത്മന 
ണെങ്കിലും ചിദാത്മാവിന്നു , ദേഹഃ മഹാഗഥഗേ 
ഗൃഹംതന്നെ. 

ടേദേഹരഹിതനാ 

ഹം ഡ്വയുവടദേഹം മഹാ 

വാല്പികി പറഞ്ഞു. 
ബന്ധമോക്ഷങ്ങളുടെ സ്വരൂപത്തെയും സാധനത്തെഷ്ം ചുരു 

ക്കമായി നിന്നോടട ഞാന് പറയാം. മനസ്സിരു ത്തി കേട്ടകൊഠാംക. കേ 
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ട്ാല് മാത്രം പോരാ. ഞാന് പറയുന്നവിധം നീയാചരിക്കയും വേണം. 

എന്നാല് നിന്െറ സഖ്വദുഃഖങ്ങളും നീങ്ങി നീ ജീവന്മുക്തനായ് ഭവി 

ക്ഷം, വാസ്തവത്തില് ചിദ്പനായ പരമാത്മാവിന്നു ശരീരമില്ല. എ 

തിലും, ദേഹം മഹത്തായ ഭവനംതന്നെ. ഗൃഹത്തിന്െറ സ്വാമിക്കു ഗു 

ഹത്തോടു താദാത്മ്യമില്ലാത്തതുപ്പോലെ ചിദാത്മാവിന്നും ദേഹത്തോടു 

താദാത്മ്യമില്ല. ഗൃഹം വേറെ, സ്വാമി പേറെ അതുപോലെ ആത്മാ 

പ് ദേഹത്തില്റിന്ന് ഭിന്നനെന്നു സാരഭ. 

89. തസ്വാഹം കാരഏവാസ്കിന് മന്ത്രീതേനൈവകല്ലിതഃ 

ദേഹഗേഹാഭിമാനംസ്വം സമാരോപ്യ്യചിദാത്മനി 

40. തേനതാദാത്മ്യമാപന്നഃ സ്വച്േഷ്ടിതമശേഷതഃ 

വിദധാതി ചിദാനന്ദേ തല്ഭാസിതവപുടസ്വയം. 

തസ്യ അവന്ന്, അസ്തിന൯കഇതില്്, തേന ഏവം അവനാല്തന്നെ, ക 

ല്രിതഃ അഹങ്കാരഃക കല്ലിക്കപ്പെട്ട അഹങ്കാരം, മന്ത്രി മന്ത്രി, സ്വം ദേ 

ഹഗേഹാഭിമാനംസ്വകീയമായ ദേഹമാകുന്ന പീട്ടിലുള്ള അഭിമാന 

ത്തെ, ചിദാത്മനി- ചിദാത്മാവില്. സമാരോപ്യയ-സമാരോപിച്ചിട്ടു, 

തേന-അവനോട്__ ചിഭാത്മാവിനോട് ; താദാത്മ്യം താഭാത്മ്ത്തെം 

ആപന്നഃപ്രാപിച്ചുവനായിട്ടു, തല് ഭാസിതവപുടഅവനാല് (ചി 

ദാത്മാവിനാല്) പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്വരൂപത്തോടുക്രടിയവനായി 

ട് സ്വചേഷ്ടിതം സ്വവ്യാപാരത്തെ, അശേഷതഃംമുഴവനും,സ്വയംട 

താ൯തന്നെ, ചിദാത്മനി _ ചില്സ്വരുപത്തില്, വിദധാതിട ആരോ 

പിക്കുന്നു. 

ആ ചിദാത്മാവിന്നു ഈ ശരിരത്ത് ല് അഹങ്കാരംതന്നെ സഹ 

കാരി. ചിദാത്മാവുതന്നെ അഹങ്കാരത്തെ കല്ലിച്ചത് . ചില്സാന്നിഭധ്യ 

പൈഭപത്താല് മായതന്നെ അഹങ്കാരമായി പരിണമിചതാകയാല് 

ചിത്തിനാല്ത്തന്നെ അഹങ്കാരം കലിക്കപ്പെട്ടതായി ധരിക്കേണം. ദേ 

ഹമാകുന്ന ഗഹത്തെ അഹങ്കാരം അഭിമാനിക്കുന്നു. എനെഠ ശരീരമെ 

ന്ന ആ ഭാവത്തെ ചില്സ്വരൂപത്തിലാരോപിച്ചിട്ടു, ചിത്തോട്ട്' താദാ 

ത്മ്ൃത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതുനിമിത്തം താന് (അഹങ്കാരം) ചെയ്യുന്ന 

സകലപ്വ്യാപാരഃ ത്തയയം,ചിദാത്മാവില് ആരോപിക്കുന്നു. ജഡമായ അ 

ഹങ്കാരത്തിന്നു ചിത്തിനെറ സാന്നിധ്യം നിമിത്തമാണ് പ്രവൃത്തിപ്പാനു 

കു സാമത്ല്യം ലഭിച്ചത്. 

41, തേനസകങ്കല്ലിതോദേഹഫീ സങ്കല്പനിഗഡാവ്ൃതഭഃ 

പുതരദാരധഗൃഹാദീനിസങ്കല്ലയതി.ചാനിശം. 
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തേന_ അവനാല് ( അഹത്കാരത്താല്)സങ്കല്ലിത്ഭദേഹീ-സരല്ലിക്കപ്പെട 

ലീവന്, സമ്കല്നിഗഡാവൃത്ഭ-സങ്കല്ലമാകുന്ന നിഗഡത്താല്, ( ചങ്ങല 

യാല്) ചുററ൭ പ്പെട്ടവനാട്കട്ട് പുര) ദാരധുഹാദീനി അനിശം ല് 

യി എപ്പോഴും സഭല്ലിക്കുന്നു. 

അഹങ്കാരത്താല് സമല്ലിക്കപ്പെട്ട ജീപ്പന് സഭരല്ലപമാകുന്ന ചര്ല 

ലയാല് ബദ്ധനായിട്ടു ഏപ്പോഴും പുത്രന്, ഭായ്യ്യാ, ഗൃഹം എന്നിവ 
യെ കാംക്ഷിക്കുന്നു 

സങ്കല്ലയന്സ്വയംദേഹീ പരിശോചതിസധ്യദാ 
42, തൂയസ്തുസ്യാഹമോദേഹാ അധമോത്തമമധ്യമാഭ. 

സങ്കല്ലയ൯ ദേഹീടസതല്ലിക്കുന്നവനായ മീപന്, സവ്ൃദാപരിശോച 
തിട എല്ലായ്യോഴ്ും അത്യന്തം ദുഖിക്കുന്നു, തസ്യ. അവന്നും അധമോ 

ത്തമമധ്യയമാടത്രയഃ അഹമഭദേഹാഴ- അധമം, ഉത്തമം, മധ്യമം എ 
ന്നിങ്ങിനെ മൂന്നുവിധം അഹങ്കാരദേഹങ്ങം. 

പുതരദാരാദികമളെ കാമിക്കുന്ന ആ ദേഹി കാമാനുസരണം സി 
ദ്ധിക്കാതെ വരുന്നതുകൊണ്ടു എല്ലായ്യോഴും ദുഃഖിക്കുന്നു. ഞാനെന്നഭി 
മാനിപ്പാന് വിഷയങ്ങളായിട്ടു്' ഉ ത്തമമധ്യമാധങ്ങളായ മുന്നുവിധ ശരീ 
രങ്ങറം ജീവാത്മാവിന്നുണ്ട്. 

49. തമഃ സത്വരജടസംമാഞാ ജഗതഃകാരണം സ്ഥിതേഃ 
തമോരൂപാദഭ്ധി സമ്ല്ലാന്നിത്യം താമസചഷേഷ്ടയാ. 

24. അത്ൃന്തംതാമസോഭൂത്വാ കൃമികീടത്വമാപ്നുയാത്: 
സത്വരൂപോഹിസക്കല്ലോ ധമ്മജ്ഞാന പരായണ 

പം അഭൂറമോക്ഷസാമ്മാജ്യഃ സുഖരൂപോഹി തിഷ്ടതി. 

ജോത്ൂപോഹിസമ്മല്ലോ ലോകേസ വൃവഹാദവാന്, 
40. പരിതിഷ്ഠതി സംസാരേ പുത്രദാരാനരംജിതഃ 

തിവിധം തുപരിത്ജ്യ രൂപമേതന്മഹാമതേ 
4/. സമല്ലഃപഠമാപഫ്ലോതി പദമാത്മ പരിക്ഷയേ 

ദൃഷ്ലി* സവ്വഃപരിത്യുജ്യ നിയമ്യമനസാമനഃ. 
40. സബാഹ്യാഭ്യന്തരാത്ഥസ്യ സദല്ലസ്യ ക്ഷയംകുരു 

യദിവഷസഹസ്ര്രാണി തപശ്ചരസിദാരുണം. 
പാതാലസ്ഥസ്യയ ഭൂസ്ഥസ സ്വഗ്ലസ്ഥസ്യാപിതേനഘ 

റ്റ. നാന്യഭകശ്ചിദുപായോസ്തി സങ്ക ല്ലോ പശമാഭ്ൂതേ. 
തമഭസത്വരജഃ സംജ്ഞാഭം തമസ്സ് സത്വം, രജസ്സ് “ഡ്യുന്ന സ്പാ കളോട്ടക്രടിയ ടകരരടയ ഗുണങ്ങറം, ജഗതഃസ്ഥിതേഃ ണത 
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സ്ഥിതിക്കു കാരണം, തമോരൂപാത്' സംകല്ലാത് ടതമോരൂപ്പമായ സ 

ല്ലം ഹേതുവായിട്ടു, നിത്യം താമസചേഷ്ടയാട നിത്യവും തമോരൂപ 

പ്രവൃത്തിയാത്ം, അത്യന്തം താമസഃഭൂത്വാ -ഏററവും തമോഗുണപ്രധാ 

നിയായിട്ടു, കൃമികീടത്വം ആപിനുയാത് ടകൃമികീടഭാവത്തെ പ്രാപി 

ക്കും സത്വരൂപഃ സഭല്ലഃകസത്വസ്വരൂപമായ സങ്കല്പം, ധമ്മജ്ഞാന 

പരായണഃഹീടധമ്മത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും താല്പയ്യമുമള താകുന്നു: 

അമൂരമോക്ഷ സാമ്മാജ്യഃ-അഭൂരത്തില്, സമീപത്തില്, മോക്ഷസാമ്രാ 

ജ്യത്തോടു കൂടിയവനുംം സുഖരൂപഭ തിഷ്ഠതി ഹിടസുഖസ്വരൂപനുമാ 

യിട്ട് സ്ഥിതിചെയുന്നു, രജോരൂപഭ സംകല്ലഃ_രജഭസ്വരൂപമായ സമ 

ലം, ലോകേ ലോകത്തില്, സടടത്അവന്, വൃയവഹാരവാനം വ്യവ 

ഹാരമുള്ള വനായിരിക്കും, സംസാരേടസംസാരത്തില്, പുത്രദാരാനുരം 

ജിതഃ_ പുത്രന്മാരോടും ദാരങ്ങളോടും അനുരാഗമുള്ള വനായിരിക്കും, മ 

ഹാമതേഅല്ലേയോ മഹാ ബുഭ്ധിശാലിന്, ഏതത് രരിവിധം രൂപംട 

ഈ മുൂന്നുവിധ രൂപത്തെ, പരിത്യജ്യ പരിതൃജിച്ചിട്ട് ആത്മപരിക്ഷ 

യേംതനെറ നാശത്തില്, സംകല്ലഃ പരംപദം ആപ്പോതിടസരുല്ലം 

പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കും, സവ്വാഃദ്ൃഷ്ലീട പരിത്യജ്യ സ്വ ദൃഷ്ടികമളെ 

പരിത്യജി ച്ചിട്ടു, മനസാ മനഃനിയമ്യടമനസ്ലുകൊണ്ട മനസ്സിനെ അട 

ക്കീട്ടു, സബാഫ്യാഭ്യന്തധാത്ഥസ്യ സങ്കല്പസ്യ- ബാഫ്യാഭ്യന്തരാത്ഥങ്ങളോ 

ടട ക്രടിയ സഭല്ൃത്തിനെറം ക്ഷയം കുരുടക്ഷയത്തെ ചെയ്താലും, ദാരു 

ണം തപടടഭയക്കരമായ തപസ്സിനെ, വഷസഹസ്റ്രാണി ചരസിയദിട 

ആയിരം വഷകാലം ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്, പാതാലസ്ഥസ്യംപാതാല 

ത്ത്ിലിരിക്കന്നപനായാലുംം ഭൂസ്ഥസ്യ-ഭൂലോകത്തിലിരിക്കുന്നവനായാ 

ലും, സ്വഗ്ലസ്ഥസ്യ അപി സ്വഗ്ലത്തിലിരിക്ഷുന്നവനായാലം, അനഘം 

ഹേ പാപരഹിത! തേ-നിണക്ക് ം സങ്കല്ലോപശമാത്' ജ്യതേടസമല്ല 

ത്തിവെറ ഉപശമത്തെയൊഴിച്ച്', അന്യഃകശ്ചിത് ഉപായഭനഅസ്തിട 

അന്യയമായൊരുപായമില്ല. 
ലോകത്തിന്െറ നിലനില്ലിന്നു കാരണം തമസ്സ് , സത്വം, രജസ്സ, 

എന്നു പേരുമുള മൂന്നു ഗുണങ്ങളാകുന്നു, തമോഗുണസ്വരൂപമായ സങ്ക 

ലും ഹേതുവായിട്ട് തമഭപ്രധാനങ്ങ്ളായ പ്രവൃത്തികളധികിക്കും. അ 

തിനാല് അത്യന്തം തമോഗുണത്തോട ക്രടിയവനായിട്ടു കൃമികീടാദി 

ശരീരങ്ങളെ ധരിക്കേണ്ട തായ്ക്കുരുന്നു. സത്വഗുണപ്രധാനമായ സങ്കല്ലമ 

മുള ദേഹി ധമീപ്രവൃത്തിയിലും ഹഞാനഷസമ്പാദനത്തിലും താല്പപയ്യമു 
ി 

മമ വനായിരിക്കും. ആ ജീവന്നു മോക്ഷസാമ്രാജ്യം ഭൂരത്തപ്പം അതിനാല് 
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സുഖസ്വരൂപനായിരിക്കും. രജഃപ്രധാന സരല്ലത്തോടുക്രടിയ ദേഹി 
ലോകത്തില് ഭയ്യാപുത്രാദികമോടുക്രടെ ചേന്നു ലോകവ്യാപാരങ്ങളെ 

നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കം. ഹേ മഹാ ബുദ്ധിശാലിന്൯ ഇയ മൂന്നുവിധ സ 
തല്ങ്ങളേയും പര ത്ൃജച്ചിട്ട് സമ്കല്ലനാശ മ്തില് പരരമപദത്തെ പ്രാ 
പിക. സത്വപ്രധാനുമായ മനസ്സുകൊണ്ടു രജസ്ത പ്രധാനങ്ങളായ 
സദ്കല്ലങ്ങകെ മു്വനും പരിത്ൃജിച്ചിട്ടു' ഗുണദോഷഭാവങ്ങളെ അതിക 
മിച്ചിരിക്കേണം. ബാ ഫൃയമായും ആന്തരമാഡുമുകൂട് പദാത്ഥഭാവനകളെ 

ക്ഷ ഡിപ്പിക്കുകതന്നെ വേണം. പാതാമത്തിലോ ഭൂമിയിലോ സ്വര്ഗ 

ത്തിലോ എവിടെയിരുന്നാലും സങ്കല്പങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാതെ സംസാര 

ബന്ധത്തില്റിന്നു മുക്തനാവാന അസ്പമായ ഉപായ മൊന്നുമില്ല. 

90 അനാബാധേ വികാരേസ്വേസഖേ പരമപാവഃന 
മല്ലോപശമേയത്ത 0 പൌരതാദഷേണ പ്പരംകുരു. 

അനാബാധേടബാധയില്ലാത്തതും, തഥവികാരെടവികാരമില്ലാത്തതും, 
പരമപാവമനെട അത്യന്തം പരിത്രദ്ധവും, സതല്ലോപശമേട സദല്ലത്ത 
ന്െറ ഉപശമത്തോടട ക്രടിയതുമായ, സ്വേ സഖേംസ്വരൂപപസഖ 
ത്തില്, പൌരുഷേണ- പുരുഷ കാരത്താല് പരംയത്തം കുരുംപരമയ 
തം ലയ്യാലും. 

അതുകൊണ്ടു ദുഃഭചസംമിശ്രമല്ലാതെയും, വിഷയ സംബന്ധം ക്ര 
ടാതെതമന്ന പ്രാപിക്കപ്പെടുവാന് ദഡാഗ്യവും പരമപരിശ്രഭ്ധവുമായ 
ആത്മസുഖത്തെ പ്രാപിപ്പാന് സങ്കല്പത്തെ നിശ്രേഷം നശിപ്പിക്ഷവാന് 
പറാപ്രയരം ചെയ്താലും. സമസ്തസങ്കല്ലത്തിന്െറ ഉപശമത്തില് മാ 
൫മേ ആത്മാനന്ദം അനഭവപ്പെടു കയുക്ൂൂ. മറവപായം യാതൊന്നു 
മില്ല. 

01. സകല്ലതന്തൌനിഖിലാഭാവാഃ പ്രോതാഃകിലാനഘ! 
ഛിന്നേതന്തൌ നജാനീഥഃ ക്പയാന്തിവിഭവാഭപരാഴ 

അനഘ!_ഹേ നിഷ്ട്യാപ! സങ്കല്ലതന്തെൌടസമകല്ലമാകുന്ന തന്തുവില്, 
നിഖിലാട ഭാവാഃംസമസ്ലഭാവങ്ങചും, 6  പ്പാതാഭകിലം നിബന്ധിക്കക പപ 

തന്തെൌര ഛിന്നേടതന്ു ഛിന്നമായാ ല്, പവരാഃ വം 
| ൪ കൃഷ്ണങ്ങള ായ വിഭവങ്ങറം, ക്വ 
ഏവടെപ്പോകുന്നുവെന്നു ഞങ്ങളുറിയുന്നില. 

ട്ടിരിക്കുന്നുവല്ലൊ. 

റു ി ം യാന്ത। ഇതി ന ജാനീമഃ 

സവ്ൃസംസാരവിഷയങ്ങറാചംം ആധാരം സ കല്പമായതു കോണ്ടു 
അതു നശിച്ചാല് മാതമേ സംസാരം നശിക്കയയള്ളവെന്നുറ പ്പിക്കു ന്ന; 
ന്ി പാപരഹിത! സ്മ ചമാകുന്ന തന്ത്ുവില് സം സാരഷാരുണങ്ങ. ട്യായ്യൂ, 



10900 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

സകല ഭാവങ്ങളും കോക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ കയര് അറ൨പോ 

യാല് ആ ഭാവങ്ങളും നശിച്ചവെന്നതില് സംശയിപ്പാനവകാശമില്ല. 

59. നിദസംകല്ലോയഥാപ്രാവ്ല വ്ൃയവഹാരപരോഭവ 

ക്ഷയേസങ്കല്പജാലസൃ ജീപോബ്വഷ്മത്വമാപ് നുയാത്' 

നിഭസമ്മല്ലഃട സരല്ലരഹിതനും, യഥാപ്പാഖ്ലവ്യവഹാരപരഃഭവംടസംഭ 

വാനുസരണം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതില് തല്പരനുമായിട്ടു' ഭവിച്ചാലും, സങ്ക 

ലൂജാലസ്ൃക്ഷയേടസഭുല്ലസമു. ഹത്തിന്നെറ നി ജീവഃ ബുഹ്മ 

ത്വം ആപ് നയാത് ജീവന് ബഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കും. 

സംസാരകാരണം സകങ്കല്പമായതുകൊണ്ടു ് യാതൊന്നിനേയും സദ 

ലരിക്കാതെയും, തോക്ണ് സുഖമുഃ ഖാദികഠം വന്നുചേരുന്നു 

വോ അതിനെ അനുസരിച്ച് അപ്പപ്പോഠം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതില് സന്തു 

ഷ്കനായുമിരിക്കുക. സകല സല്ലുവും വ് ജീവന് ബ്ൃഹ്മഭാവ 

ത്തെ പ്രാപിക്കും. 

58. അധിഗതപരമാത്ഥതാമുപേത്യൃ 

പ്രസഭമപാസ്യയ വികല്ലജാലമുകെച്ചുഃ 

അധിഗമയ പദം തദദ്വിതീയം 

വിതതസഖായ സുഷ്ടല്ല ചിത്തവൃത്തി. 

അധിഗതപരമാത്ഥതാം ഉ പേത്വയ_ അധിഗതമായ: (അറിഞ്ഞു) പരമാ 

ത്ഥത്തോട്ടകൂടിയവനെന്ന സ്ഥിതിയെ പ്രാപിച്ചിട്ട്, ഉച്ചൈടവികല്ല 

ജാലം തമ്ിത്തളളിക്കയ ൨ന്ന വികല്ലസമുഹമെെം പ്രസഭംഅപാസ്യട 

ബലാല്കാരേണ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, പിതതസു ഖായവിച്ഛിത്തിയില്ലാതി 

രിക്കുന്ന സു ഖത്തിന്നായ്യൊണ്ടെ ,  സഷ്യപ്പചിത്തവൃത്തി*_ ശാന്തമായ ചി 

ത്തവൃത്തിയോടുക്രടിയവനായിട്ട്, അദ്വിതീയം തത് പം അഖണ്ഡ 

മായ ആസ്ഥാനത്തെ, അധിഗമയകപ്രാപിച്ചാലും. 

നാശരഹിതമായ ബ്രഹ്മതത്വത്തെ നന്നായറിഞ്ഞിട്ടു” തളൂകിക്കയ 

വന്ന സങ്കല്പത്തെ മുഴുവനുമുപേക്ഷിച്ച് അവിച്ചിന്നാനന്ദസ്വരൂപമായ 

അദ്ധവിതീയബ്രഷ്ധത്തെ സാക്ഷാല്കരിച്ചാലും. തിന്ന നിരന്തര ന 

ദിധ്യാസനം അഭ്യസിക്കണം, ചിത്തവൃത്തിയെ നിശ്ശേഷം ശമിപ്പിച്ചു 

ല്ലാതെ അതു സാധിക്കുന്നതല്ല. 
കൂ ത 

മത്തി ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമ യ ണേ ഉ മാമഹേശ്വരസംവാദേ 

ഉത്തരകാണ്ഡേ ഷഷ്ടടസ൪ഗഃ. 

ത്രദംഭവയു. 

കില 
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ഓംനമോദഭദഗവതേ 

ത്രീരാമചനയയ 
രേങ്മം ലാ ു ക; ഞ്ജ 

ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം ല ത്തരകാണ്ഡം. 

ഫ്ലുഴാം സരഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ൭ വാച. 

1. വാല്വീകിനാബോധിതോസൌ കുശഃസല്ല്യോഗതഭ്രമഃ 

അന്തമ്മുക്തോബഹിടസവ് മനകുവ്വംശ്ച ചാരസഭഃ. 

വാല്ലീകിനാടവാല്ലീകി യാല്, ബോധിതഃബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട, അ 

സൌകുശഃകഈ കുശന്ം സദ്യഃ ഗതഭൂമഃ ഉടനെ ദ്രമം തീന്നവനായ്, 
സഃ-അവന്൯, അന്തര്മുക്തഃ_ അന്ത ഭാഗത്തില് മുക്തനം, ബഹിഃസവ്വം 

അനുകവ്യന്_ബഹിഭാഗത്തില് സവ്യൃത്തെ അനുകരിക്കുന്നവനുമായിട്ട്, 

ചചാര സഞ്ചരിച്ച. 

ശ്രീമഹാദേവന് അരുംചെയ്യു. 

ഉത്തമഗുരുവായ ശ്രീവാല്ലീകി ഉത്തമാധികാരിയായ കുശനെ 

ആത്മതത്വം ധദഠിപ്പിച്ചു ഉടന്തന്നെ കുശന്നുണ്ടായിരുന്ന സംസാരഭൂമം 

നശിച്ച. അന്തഭാഗത്തില് മുക്തനും ബഹിഭാഗത്തില് സംസാരകായ്യ 

ങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നവനുമായിട്ടു' ഏല്ലാം ചെയ്തു. ഞോനെന്നും എ 

നെറതെന്നുമുള്ള ഭാവംക്രടാതെ പ്രകൃതത്തിന്നനുസരിച്ച കായ്യങ്ങളെ 

നിവ്ൃഹിച്ച. “വിരക്തോരക്തവച്ചരേത്?” സംസാരകായ്യങ്ങളില് ആ 

സക്തിയില്ലാത്തവനായിട്ട്, ആസക്തനെന്നപോലെ കായ്യാദികളെ, 
ല് എന്നമ്മ നൂതിപ്പകാരം ലോകയാതൂ നിവ്വഹിച്ച. എ 
ന്നു സാരം. 

ഉത്തമനായ ഗുരു ഉത്തമാധികാരിക്കു ചെയ്യുന്ന ആത്മതത്വോ 
പദേശം ഉടന്തന്നെ ഫലത്തെ നല്കും. ഉണങ്ങിയ വിറകില് ക്ഷ 
ണത്തില് അഗ്നി പിടിപെടുന്നതുപോലെ 
ഓഞാനാഗ്നി വേഗത്തില് ഉജങ്വലിക്കും. 
ക്കുന്നു, 

ശുദ്ധാന്തഃകരണത്തില് 
എന്നുകൂടെ സുചിപ്പിച്ചിരി 



] (09 അഭ്ധ്യഠത്മ രാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

ഹ വാല്പീ കിരപിത്െെരപ്രാഹ സീതാപുത്രൌ മഹാധിയെൌ 
തത്രതത്ര ചഗായന്തൌ പുരേവിഥിഷു സവ്യതഃ. 

3. രാമസ്യാഗ്രേപ്രഗായേതാം ത്രശ്ുഷുയുടി രാഘവ 
നഗ്രാഹ്യം വൈയുവാഭ്യാംതല് യദികിഞ്ചില് പ്രദാസ്ൃതി. 

മഹാധിയൌകമഹതിയായ ധീയോടുക്രടിയ, തൌ സീതാപുത്രൌ_ആ 
സീതാപുതുന്മാരോട്*, വാല്വീകിട അപി വാല്ലികിയും, പ്രാഹ റഞ്ഞു. 
തത്രതത. അവിടവിടെ, പുരേവീഥിഷുസവ്ൃതഃ_പൂരത്തിലും വീഥികളി 
ലൂം സവ്വദിക്കിലും, ഗായന്തൌഗാനം ചെയ്യയുന്നവരായിട്ടു, രാഘവഭതു 
ശ്രൂഷുഭയദിരാഘവന് ശ്രവിപ്പാനിച്ഛ,യുമ്ള വനാണെങ്കില്,അഗ്രേപ്രഗാ 
യേതാം മുമ്പില് വിശേഷമായി ഗാനം ചെയ്യപ്പെടേണം, കിഞ്ചിത് 
പ്രദാസൃതിയ ദി എന്തെങ്കിലും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുവെരില്, തത് ന 
ഗ്രാഹ്യം അതു ഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാ൯ യോഗ്യമല്ല. 

മഹാ ബുദ്ധിശാലികളായ ആ സീതാപുത്രന്മാരോടു ശ്രീവാല്ലീകി 
യിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. “പട്ടണത്തിലും തെരുവീഥികളിലും എങ്ങും ഈ 
രാമായണകാവ്യത്തെ ഗാനം മലയ്ക്കു കൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുവി൯. മഹാരാ 
ജാവായ രാമന് കേംപ്പാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്,, അദ്ദേഹത്തി 
നെറ മുമ്പില് നിങ്ങറം രണ്ടുപേരും വിശേഷമായി പാടുവിന്; വല്ലതും 
സംഭാവന ചെയ്യുന്നപക്ഷം അതിനെ നിങ്ങറം സ്വീകരിക്കരുത്.” 

4. ഇതിതൌ ചോദിതൌതതര ഗായമാനൌ വിചേരതുഃ 

യഥോക്തമൃഷിണാപുല്യം തത്രതത്ര ഭൃഗായതാം. 

ഇതിചോദിത്തെ തൌ ഇപ്രകാരം പ്പേരിക്കപ്പെട്ട ആ രണ്ടുപേര്, ത 

തഗായമാനൌംഅവിടെ ഗാനം ചെയ്യുന്നവരായിട്ടു്, വിചേരതുഭംവി 

ചരിച്ചു. ജൂഷിണാടജടഷിയാല്, പൂര്വംയഥാ ഉക്തംടമുമ്പെങ്ങിനെ 

പറയപ്പെട്ടവോ, തതൂതതൂഅഭ്യഗായ താം അവിടവിടെ സന്തോഷ 

ത്തോടെ ഗാനംചെയ. 

ഇപ്രകാരം വാല്യീകിയാല് പ്പേരിക്കപ്പെട്ട ആ രണ്ടുപേരും അവി 
4 ര രി 1] 1, റി ] | ടെ പാടിക്കൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ച. ജഷി ഏതുവിധം ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചിരു 

ന്നുവോ അതിന്നനുസരിച്ച രീതിയില് അവിടവടെ മനോഹരമായി 
[ടി ളി പാടിക്കൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ചു. 

൭. തംംസംശുത്രാവകാഷല്സ്ഥഃ പൂവ്വ.ചയ്യാം തതസ്തൃതഃ 
ം വ അചൂവ്യപാഠജാതിം ചഗേയേന സമഭിപ് താം. 

ഗേയേനംഗാനത്താല്, സമഭിപ് താം നന്നായി ല്യാപിക്കപ്പെട്ടിരി 
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ഒന്ന, താം പൂര്വചയ്യാംട പണ്ടുള്ളവരുടെ ആ ചയ്യയേയ്ും, ലന് 

പാഠജാതിം ചടഅപൂര്വമായ പാഠരീതിയേയും, കാകുല്സ്ഥ€ംശ്രീരാ 

മന്, സംശുശ്രാവടത്രഭ്ധയാ ശ്രവിച്ച. 9 

തനെറ പൂവ്വപുരുഷന്മാരായ ഇക്ഷപധാകു മുതലായവര് ചെയ്യിരു 

ന്ന ലോകപരിപാലനാദി വൃത്താന്തം ഗാനരിതിയില് യോജിപ്പിച്ചിരി 

ക്കുന്നതിനേയും ഗാനത്തിമ൯റ അപൂധ് ജാതിവിശേഷത്തെയും ശ്രീരാ 

മന അതിത്രദ്ധാപൂവം കേട്ടു, 

6. ബാലയോ രാഘവഃ ശ്രുത്വാ കൌതുഹ്ഘമുപേയിവാന് 
അഥകമ്മാന്തരേരാജാ സമാഹൂയ മഹാമുനിന് 

7. രാഞ്ഞമെ്ചെവനരവ്യാ ഘഃ പണ്ഡിതാം്ചവൈവനൈഗമാന് 
പൌരാണികാം ഛബ്ദുവിദോയേച വൃദ്ധാദ്ധിജാതയ$ 
ഏതാന്സര്വാന് സമാഹൂയ ഗായകൌ സംപ്രവേശയത്. 

രാഘവഭംരാമന്, ബാലയോഃ ശ്രുത്വാ ബാലന്മാരുടെ ഗാനം ശ്രവ। 
ചവിട്ട്, കൌതൂഹലം സന്തോഷത്തെ, ഉപേയിപാന്കപ്രാപിച്ചും അഥ 
കമ്മാന്ത ടഅനന്തരം മറെറാരു വിശേഷാവസരത്തില്, മഹാമു 
നീന് മഹാന്മാരായ മുനിമാരെയും, രാജനെ ചടരാജാക്കന്മാരേയും, പ 
ണ്ഡിതാന് പണ്ഡിതന്മാരെയും, നൈഗമാ൯ ച_ നഗരവാസികളെയയം 
പൌരാണികാന് പുരാണം അറിയുന്നവരെയും, ശബ്ബുവിദഃം. വ്യാകരണ 
ശാസ്ര്രം പഠിച്ചവരെയും, വൃദ്ധദ്ധിജാതയ$ യേ ഖം വൃദ്ധന്മാരായ, ദ്വിജാ 
തികറം യാകതാരുവരോ, ഏതാ൯ സര്വാന്൯ സമാഹൂയ -ഇവരെയെ 
ല്ലാം സമാഹ്വാനം ചെയ്യിട്ട്. നരവ്യാ ഘഃ രാജാടപുരുഷപുംഗവനായ 
രാജാവു, ഗായകൌടഗായകന്മാരെ, സംപ്രവേശയത ടപ്പപേശിപ്പിച്ച. 

കുട്ടികളുടെ പാട്ടകേട്ട രാമന് അതിവസന്തോഷിച്ചു. അനന്തരം അടഴുത്തുണ്ടായ ഒരു വിശേഷാവസരത്തില് പുരുഷോത്തമനായ രാജാ വു, മഹാന്മാരായ മുനിമാര്, സാമന്തരാജാക്കന്മാര്, വിദ്വാന്മാര്, പട്ട ണപ്രധാനികംം, പൌരാണികന്മാര്, വയ്യാകരണന്മാര്, 
യ ബ്ബാഹ്മണ൪, മുതലായ സര്വരെയ്യം വി 
ലിരുത്തിയശേഷം ഗായക ന്മാരായ 

വൃദ്ധന്മാരാ 
മിച്ചവരുത്തി മഹാസഭ യി 

ഈ രണ്ടു ബാലകന്മാരെ ആ സഭ യി 6 ] ത പ്രവേശിപ്പിച്ച, 

5. തേസര്പേ എഫ്ലമനസോ രാജാനോ ബ്രാഹ്മണാദയഃ 
രാമംതെർദാരകൌ ദ്ൂഷ്ണ്വാ വിസ്തിതാഹ്ൃയനിമേഷണാംഃ 
അവോചന സര്വഏവൈതേ പര സ്സൂരമഥാഗതാഃ, 



1004 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

അഥ അനന്തരം, ആഗതാടആഗമിച്ചവരും, ഹൃഷ്ണമനസഃടസത്തോ 

ഷിച്ചു മനസ്സ്സോടക്രടിയ വരുമായ, സര്വേ രാജാനഴംസര്വന്മാരായ 

രാജാക്കന്മാരും, ബ്ബരാഹ്മണാദയഃടബ്ബാഹ്മണാദികളും, രാമം-രാമനെ 

യും, തൌദാരകൌ-ആ ബാലകുന്മാരെയും, ദുഷ്ടപാടദശിച്ചിട്ടു , വിസ്കി 

താഃടവിസ്തയിച്ചവരും അനിമേഷണാഃ-നിമേഷം ചെയ്യാത്തവരുമാ 
് [ളി 

യിട്ടു, ഏതേ സര്പ്വേടഇവര് സര്വരും പരസ്സുരം അവോചനംഅ 

സ്പ്യോന്യയം പറഞ്ഞു. 

അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരും സന്തോഷിച്ചുവരുമായ രാജാക്ക 

ന്മാര് ബ്രാഹ്മണന്മാര് മുതലായ സര്വ ജനങ്ങളും രാമനെയും ഈ ബാ 

ലകന്മാരെയും കണ്ടിട്ടു് അത്ഭുതപ്പെടടവരും കണ്പോമയടക്കാതെ 

ഹോക്കുന്നവരുമായിട്ടു' അന്പ്യോന്യം ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു, 

9. ഇമൌ രാമസ്യസദശൌ ബിംബാല് ബിം ബമിവോദിതൌ 

ജു ടിലൌയ ടിനസ്യാതാം നച വല്ലലധാരിണൌ 

വിശേഷംനാധിഗ ച്ഛാമോ രാഘവസ്യാനയോഷസ്തദാ. 

രാമസ്യ സദുശൌ ഇമൌരാമന്നു ഉല്യന്മാരായ ഇവര്, ബിംബാല്ട 

പിംബത്തില്നിന്ന്. ബിംബം ഇവം-ബിംബമെന്നപോലെം ഉദി 

തൌപചഉത്ഭവിച്ചപര്, ജടിലെയംജടയുകൂട വരും, വല്ലലധാരിണൌടവ 

ല്ലലം ധരിച്ചവരും നസ്ധ്യാതാംയ ദി അല്ലാതിരുന്നുവെങ്കില്, തദാടഅ 

പ്പേഫം, രാഘവസ്ധയ അനയോഃ ചചരാമന്നും ഇവക്കം, വിശേഷംേ 

ദത്തെ, ന അധിഗ ല്ല്രാമനമ്മറം അറികയില്ല. 

ബിംബപ്രതിബിംബമെന്നപോലെ ഈ രണ്ടു പേര് രാമന്നു തു 

ല്യന്മാരായിരിക്കുന്നു. ജടയും വല്ലലവും ഇല്ലാതിരുന്നുവെര്ില് ഇവക്കും 

രാമന്നും തമ്മിലുള്ള ഭേദത്തെ നമ്മറം അറിയുകയില്ല. 

10. ഏവംസംവദഭതാംതേഷാം വിസ്മിതാനാം പരസ്സ്റുരം 

ഉ പചക്രമതുര്ഗാതും താവുഭൌ മനിദാരകെയ. 

വിസ്കിതാനാം തേഷാം ടവിസ്മുയിച്ചിരിക്കുന്ന അവര്, പരസ്സുരം ഏവം 

സംവദതാം- അനസ്വ്യോന്യം ഇപ്രകാരം സംഭാഷണം ചെയ്യിരിക്കമ്പോംം, 

തൌ ഉഭൌ മുനിദാരകൌംആ രണ്ടു മനികുമാരന്മാര്, ഗാതും ഉപ്പച 

ക്രമതുഭ-ഗാനം ചെയ്താന് ഉ പക്രമിച്ചു. 

അത്ു്ൂതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഭ്വൃന്മാരിപ്രകാരം അന്യോന്യം പറഞ്ഞു 

കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം ലോകദ്ടഷ്ടപ്യാ കാണപ്പെടുന്ന ആ, രണ്ടു മനീികുമാ 

രന്മാര് ഗാനം ലെയ്ക്കാനാരംഭിച്ചു. വാസ്പവ ത്തില് രാജകമാരന്മാരെന്നു 

സാരം, 
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11. തതഃ പ്രവൃത്തംമധുരം ഗാന്ധര്വമതിമാനുഷം 

ശൃത്വാതന്മധുരം ഗീതമപരാഫഹൊ ൪ഘൃത്തമ 

ഉവാചഭരതം ചാഭ്യാം ദീയതാമയയതംവസു. 

തത അനന്തരം; അതിമാനുഷം മനുഷ്യരെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നതും, 

മധുരം-ഹൃദയത്തെ ആനദ്ിപ്പിക്കുന്നതുമായം ഗാന്ധര്വം-സംഗീതംം 

പ്രവൃത്തം- ആരംഭിച്ചു, മധുരം തത് ഗീതം ശ്രത്വാടമധരമായ ആഗാ 

നം ശ്രവിച്ചിട്, അപരാഹോ_വൈകുന്നേരത്തില്, ആഭ്യാംഇവക്കാ 

യ്യ്യാണ്ട് , അയുതം വസപതിനായിരം സ്വരണനാണ്യം, ദീയതാം 

ദാനംചെയ്യപ്പെടേണം എന്നു, രഘു, ത്തമഭ ഭരതം ഉവാലട രാഘവന് 

ഭരതനോട് പറഞ്ഞു. 

അനന്തരം മനുഷ്യ്യലൊകത്തില് കേംക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതായ മ 

ധുരഗാനം തുടങ്ങി. മധുരമായ ആ ഗാനത്തെ അപരാഹാംവരെ ശ്രവി 

ച്ച് സന്തൂഷ്ണനായ ഗ്ര ശ്രീരാമ൯ ആ രണ്ടുപേക്കം പതിനായിരം സ്വര്ണ 

നാണ്യം കൊടുപ്പാന് ഭതനോടു കല്ലിച്ച. 

19. ദീയമാനം സുവര്ണംതു ന തല്ജഗൃഹതുസ്തദാ 

കിമനേന സുവര൪ണേന രാജന്നൌ വന്പഭോജിനെ 

ഇതിസന്ത്യജ്യസംദത്തം ജശതുര്മുന'സന്നിധിം 

ദീയ മാനം -ദാനംചേയ്യപ്പെട്ടതായ, തല്സുവര്ണംടആഞ സ്വര്ണ 

ത്തെ, തദാ ന ജഗൃഹതുടടഅപ്പ്യോഠം ഗ്രഹിച്ചില്ല, രാജന്!ടഹേ രാജാ 

വേ!, നൌ വമ്യഭോജിനൌടഞങ്ങറം രണ്ടുപേരും വനത്തില് കിട്ടുന്ന 

ഫലമുലങ്ങകെ ഭജിക്കുന്നവര്, അനന സുവര്ണേന കിംഈ സ്വ 

ലം കൊണ്ടെന്തു ഫലം, ഇതി സംഭത്തം സന്ത്ൃജ്യടഫ്ന്നു പറഞ്ഞരിട്ടു, 

സാദരം ദാനംവെയ്യപ്പെട്ടതിനെ സന്ത്ൃജിച്ചിട്ടു', മുനിസന്നിധിം ജശ 

തുഭചമുനിയുടെ ച ഗമിച്ചു. 

ഭധതന൯ നല്കിയ ആ, സ്വര്ണനാണ്വത്തെ അവര് രണ്ടുപേരും 
സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നു മാത്രമല്ല “ഹേ രാജാവേ! ഞങ്ങറം രണ്ടുപേരും 

കാട്ടില് കിട്ടുന്ന കായ്കനികഠം ഭക്ഷിക്കുന്ന പരാകുന്നു. ഈ സ്വര്ണംകൊ 
ണട് ഞങ്ങഠംക്കെന്തൊരാവശ്യം എന്നു പറഞ്ഞു”, ആദരപൂവ്വം ഭരതന് 

ക ി [| 

യ തിനെ ഉപേക്ഷിച്ച്, വാല്വീകിമുനിയുടെ അരികത്തേക്കു 
മ പായ, 

മന സംഗതി ശ്രീവാല്ലീകിയ ത്തില്; __ 

്ഭീയമാനം സുവര്ണംതു നതെൌയ ഒഗൃഹതുസ്തദാ 

ഉയധലുതൃശ്ച മഹാത്മാനൌ കിം ധനേന വിശാംപതേ! 



1006 അഭ്ധ്ാത്മരാമായണം ത൭ത്തരകാണ്ഡം. 

വന്മേന ഫലമൂലേന നിരതാനാം വനൌകസാം 
കിമസ്ത്രാകം ഹിരണ്ദേന സുവരണേനാപിവാ നൃപ? 

മഹാത്മാക്കളായ അവര രണ്ടുപേരും, ഭരതനാല് നല്തകപ്പേട്ട 
സുവര്ണത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല. ഹേ രാജാവേ! കാട്ടിലണ്ടാകുന്ന -ഥല 
മൂലങ്ങഥംകൊണ്ടു ചജീവിച്ചു കാട്ടില്ത്തന്നെ വസിക്കുന്ന ഞങ്ങംക്കു 
സ്വര്ണവും വെകൂളിയു കൊണ്ടെന്തൊരാവശ്യം. 

19. ഏവം ശ്രുത്വൈവ ചരിതം രാമഃ സ്വസ്ധവ്വൈവ വിസ്ക്രി തഃ 

ഭ്ഞാത്വാ സിതാകുമാരൌ തൌ ശത്രുഘ്യം ചേദമബ്ബവീത് 

ഹനത്മമന്തം സുഷേണംച വിഭീഷണമഥാംഗദം 

രാമഃംരാമ൯, സ്വസ്ൃയഏവ ചരിതംംതനന്െറതന്നെ ചരിതത്തെ, ഏ 

വം ശ്രുത്വാ ഏവകഇപ്പകാരം ശ്രവിച്ചിട്ടുതന്നെ, തൌ സീതാകുമാരൌ 

ഓഞൊത്വാട അവര് സിതാകുമാരന്മാരെന്നറിഞ്ഞിട്ടു , ശരുഘ്ടം-ശതൂുഘ്യ 

നോടും. ഹന്തൃമനിം- ഹനുമാനോടും, സുഷേണംചടസുഷേണനോടുട്യ 

വിഭീഷണംടവിഭീഷണഠോട്ടം, അഥ അംഗദംംഅംഗദനോടും, ഇദം 

അബ്ബവിത് ഇതിനെ പറഞ്ഞു. 

രാമന്, തന്െറ ചരിതത്തെത്തന്നെ ഇപ്രകാരം കേട്ടതുകൊണ്ടുത 

ന്നെ ആ കുമാരന്മാർ സീതാപുത്രന്മാരെന്നറിഞ്ഞു. ശത്രുഘ്നന്, ഹനു 

മാ൯, സഷേണന്, വിഭീഷണന്, അംഗദന് എന്നിവരോടിപ്പകാരം 

പഠഞ്ഞു. 

14. ഭഗവന്തം മഹാത്മാനം വാല്ലീകീം മന 'സത്തമം 
മ] 

ആ,നയധ്വം മുനിവരം സസീതം ദേവസന്മിതം 

മനിസ ത്ത മം മുനിമാരില് അതിത്രേഷ്ടനും, മഹാത്ലാനംംമഹാമന 

സനം, ദേവസന്മിതംടദേവതുല്യനും, മുനിവരംമുനിശ്രേഷ്ടനും, ഭഗ 

റ] കി ികിയെ ] വന്തംംഭഗവാനുമായ, വാല്മീികിംടവാല്മികിയെ, സസിതം ആന്യ 

ധവംസീതയോടുക്രടിയ വനായിട്ട് ആനയിക്കുവിന. 

ഞാനസമ്പന്നനും മ ഹാത്മാവും മുനിമാരില്വെച്ചതിശ്രേഷ്ഠനും 

ദേവസദ്ദശനുമായ ശ്രീവാല്മീകിമുനിയെ സിതയോടുക്രടെ നിങ്ങറം 

ചെന്നു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവിന്. 

ല്ലാ 

12. അസ്്യാസ് പഷദോമദ്ധ്യേ പ്രത്യയം ജനകാത്മ 

കരോതു ശപഥം സരവേ ജാനത്തു ഗതക ല്മഷാം 

10. സീതാം തദ്വചനം ശ്രുത്വാ ഗതാഭ സര്വേതിവിസ്ക്രിതാഃ 

മാചുരയഥോക്തം രാമേണ വാല്മീകിം രാമപ്പാഷദാട 
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അസ്വ്യാഃ പഷദഃ മഭ്ധയേ_-ഈ പഷത്തിനെറ മദ്ധ്യത്തില്, ജനകാത്ഥ, 

ജാ ജാനകി, പ്രത്യയം ശപഥഭ കരോതുടവിശ്വാസജനകമായ ശപ 

ഥം ചെയ്യടെം സീതാം ഗതകല്മഷാം ജാനന്തു-സീതയെ പാപരഹിത 

യായിട്ടറിയട്ടെം തത് വചനം ശ്രത്വാ- സര്വരും ആ വചനത്തെ ശ്ര 

വലിച്ചിട്ട്, അതിവിസ്മരീതാഃട ഏററവും ആശ്ചയ്യച്ചെട്ടവരായി, രാമപാ 

പാദാഭ രാമ ഭക്തന്മാര, രാമേണ യഥോക്തംടരാമനാല് ഏതുവിധം 

പഠയപ്പെട്ടവോ ആവീധംം വാല്മീകിം ഉനചുദഃം വാല്മീകിയോട്ട പ 

റഞ്ഞു. 

സീത പാപരഹിതയാണെന്ന്' സവ്വജനങ്ങളും അറിയത്തക്കവി 

ധം വിശ്വാസജനകമായ ശപഥം ഈ സഭാമഭധ്യത്തില് വെച്ചു ചെയ്യ 

ട്ടെ. എന്ന് രാമന് പറഞ്ഞതു കേട്ടവരെല്ലാം അതുന്തം ആശ്ചയ്യപ്പെട്ട. 

ശ്രീരാമഭക്തന്മാരായ ശത്രുഘ്വന് മുതലായവര്, രാമന് പറത്ചെപ്പകാരം 
വാല്പീകിയോടു പറഞ്ഞു. വാല്വീകിമനിയെ ക്രൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാന് ശ 

ടം [5 ര] രുഘ്ലന് മുതലായവരെ രാമനയക്കുന്നതിനെക്കറിച്ചു്' ത്രീവാല്ലീകി:.__ 
യയ ൫ ൭ 

“തേസ്കിന൯ ഗീതേഥവിജ്ഞായ സീതാപുത്രൌകുശീലവൌ 

തസ്യാഭപരിഷദോമഭേധയ രാമോവാക്യമുവാചഹ 

ശതൃഘ്യം വിയ്യയുസമ്പന്നം ഹന്മന്തം ച വാനരം 
വിഭീഷണം ച ധമ്മം സഷേണംചല പരന്തപം 

ഭഗവന്തം മഹാത്മാനം വാല്ലികിമുഷിസത്തമം 

ആനയര്ഭ്ധവംമഹോദാരം സസിതം ദേവസന്മിതം.? 

ആ ഗാനം കേട്ടുപ്പോഠം കുശലവന്മാർ സിതാപുത്രന്മാരാണെന്ന 

റിഞ്ഞ രാമന് ആ സഭാമഭധൃത്തില് വെച്ച് പരാക്രമിയായ ശത്രുഘ്യ 
നോടും, വാനരത്രേഷ്നായ റനുമാനോടും, ധമ്മം നന്നായറിയുന്ന വീ 
ഭീഷണനോടും, ശത്രുക്കളെ തപിപ്പിക്കുന്ന സുഷേണ നോടും ട്ടേഷിസ 
ത്തമനും ദേവതുല്യനും മഹോഭാരനും ഭഗവാനുമായ വാല്വീകിയെ 
സിതാസഹീിതനായി . ക്രടിക്കൊണ്ടുവരുവാന്പറ ത്തു. 

117. രാമസൃഹൃല്ഗതം സര്വം ങ്ഞാത്വാ വാല്പീകിരബ്രവിത്' 
ശവ കഥിഷ്യതിവൈസീതാ ശപഥം ജനസംസദി 

യോഷിതാം പരമംദൈവം പതിരേവ നസംശയ$. 

രാമസ്യകരാമനെറ, ഹുല്ഗതം സര്വംഭഞോത്വാംഹൃദയത്തില 
ത്, പ് രി പ് ഴ] ഴ് നെ സര്വവുൃമറിഞ്രിട്ടു ം വാച്ലികിട അബ്ബപീത ട വാല്ലിക] പറത്തെു, 

ശ്വഭചനാലെെ, ജനസംസദികജനങ്ങളട്ടെ സഭയില്, സീതാ ശപഥം 



] 1] [] ക 4 ി 

100൦ അഭദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

കരിഷ്യതി സിത ശപഥം ചെയ്യും, യോഷിതാം-യോഷിത്തുകഠംക്ക് , 

പരമംദൈവംംഭസര് വോല്കൃഷ്ഠമായ ദൈവം, പ്രതിഭ ഏവംഭത്താവു 

തന്നെ, നസംശയഭട സംശയമില്ല. 
] 

[മി ല് ! 

ശ്രീരാമനെറ ഹൃദയത്തിലുള്ള വിചാരം മുഴുവനുമറിഞ്ഞ വാല്ലി 
ഥ് പ ലൂ [ നി കി ശത്രുഘ്യാദികളോടു പറഞ്ഞു. സീത ജനങ്ങളുടെ സഭയില്വെച്ച് 

നാളെ സത്യവാചകം പറയും. സ്്രികംക്ക് സര്വോല്കൃഷ്ഠമായ ദൈ 
വം ഭത്താവു തന്നെയാണെല്ലൊ. അതുകൊണ്ടു് രാമനെറ കല്പനയെ 

മി 

സിത അനുസരിക്കേണമെന്നു സാരം. 

18. തച്ഛു ത്വാ സഹസാഗത്വാ സര്വേപ്രോചുര്മുനേവചടഭ 

രാഘവസ്യാപിരാമോപി ശ്രത്വാമനിവചസ്ലഥാ 

രാജനോമുനയഃ സര്വേശൃണധ്വമിതിചാബ്രവീത് 

തത് ശ്രത്വാ- അതിനെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, സഹസാഗത്വാടവേഗം ഗമി 

ചിട്ട, മുനേഭ വചഭടമുനിയുടെ വാക്കിനെ, രാഘവസ്യഅഗ്രേ-രാഘവ 

നെറ മുമ്പില്, “സര്പേ പ്രോചുഃസര് വന്മാരും പറഞ്ഞു, തഥാ മുനി 

വചഭശ്രത്വാം അപ്രകാരം മുനിവാക്കിനെ “ത്രവിച്ചിട്ട്, രാജാനഃ-ഹേ 

രാജാക്കന്മാരെ! മുനയഃ -ഹേ മുനിമാരേ! സര്വെ ത്ൃണധ്വം ഇതി” 5 

സര്വന്മാരും ത്രവിക്കുവിനെന്ന് , രാമഴ അപിടരാമനും, അബ്രവീത് 

പറഞ്ഞു. 

ശത്രുഘ്നന് മുതലായവരെല്ലാം അതു കേട്ടിട്ട്, വേഗം രാമസന്നി 

ധിയില് പ്രവേശിച്ച്, മുനീവാക്യത്തെ രാമന്െറ മുമ്പാകെ പറഞ്ഞു. 

രാമനും, നം കേട്ടപ്പോഠം “ഹേ രാജാക്കന്മാരെ! ഹേമ; മുനിമാ 

രെ! നിങ്ങളെല്ലാവരും ത്ന പറഞ്ഞു. 

19. സീതായാഃ ശപഥം ലോകാവിജാനതൃശൂഭാശൂഭം 

ഇതുക്താരാഘവേണാഥ ലോകാ സര്വേദിദ് ക്ഷവഃ. 

സിതായാഃ ശപഥംംസിതയുടെ ശപഥത്തെ കേഠംക്കുവി൯, ലോകാടം 

ലോകത്തിലുള്ള വര്, ശ്രഭാതൂഭംവിജാനന്തുടത്രഭത്തെയും അതുഭത്തെ 

യും അറയട്ടെ, രാഘവേണംരാഘവനാല്, ഇതിഉ ക്താഃട ഇപ്രകാരം 

പറയ൭ ൮) ലോകാടംജനങ്ങഠ, സര്വേംസര്വതുിം, ദിദൃക്ഷവഃംകാ 

ണമ, ലം യുക വരായിരുന്നു 

സീ ൭ ചെയ്യുന്ന ശപഥം വിങ്ങം കേഠക്കുവിനു, 

ഫ്ുന്നു രാമന പഠ 

ലി ഠ് 

ജനങ്ങഠം സീ 

പിക 

തഷുടെ ശുദ്ധിയേയും അശ്ുദ്ധിഭയേയും അറ്യട്ടെ 

ല് നാഗ്രഹമുള്ളവരാ 
ഞ്ഞതുകേട്ട ജനങ്ങളെല്ലാപേരും സീതയെ കാബ്മാനാഗ്രഹമുള്ഃ 

യ ടരിരുന്നു. 
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90. ബ്രാഹ്മണാഃക്ഷത്രിയാഭവൈശ്യാഃ ശുദ്രാശ്ചൈവമഹഷയട 

വാനരാശ്ചസമാജശ ഭ കൌരൂഹലസമന്വിതാഃ. 

ബ്ബാഹ്മണാഭം ബ്രാഹ്മണരും, ക്ഷത്രിയ ക്ഷ ത്രിയന്മാരുംം വൈശ്ച്യാഃട 

വൈശ്യന്മാരും. ശുദ്രാഃ- ശുദ്രന്മാരും, മഹഷയഃ ചമഹഷികളും, വാന 

രാഃ ചംവാനരന്മാരും, കൌരുഹലസമന്വിതാഃകൌതുകത്തോടു കരടി 

യവരാജിട്ട്, സമാജശ,€ -സമാഗമിച്ചു. 

ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷതിയര്, വൈശ്യ൪, ശുദന്മാര്, മഹഷിമാര്, വാ 

നരന്മാര്, ഇവരെല്ലാം സീതയെ കാബാനുക്ൂ കെരതുകത്തോടുക്രടിയ 

വരായിട്ടപിടെ വന്നുചേനന. 

ഉ |, തതോമുനിവരസ് തൂർണം സസിതഃ സമുപാഗമത്' 

] ന്തീകിഞ്ചിദവാങ് മഖീ അഗ്രതസ്തമുഷിംകൃത്വാ യാന്തിക'ഞ്ചിദവാങ മു 
[ വ. [ടി 

കൃതാംജലിബ്ബാഷ്കണ്ണി സീതായജ്ഞം വിവേശതം. 

പ പ്ര ദൃഡ ൧ാലക്ഷ്്ീമിവായാന്തീം ബുഹ്മാണമനയായിനീം ലു 
വാല്വീകേഃ പൃഷ്യതഃസീിതാം സാധവാദോ മഹാനുഭൂത . 

തതഃ അനന്തരം, സസീതഃംസീതധോടുക്രടിയ, മുനിവരഃമുനിശ്രേ 

൯, സമുപാഗമത് സമീപത്തു വന്നു. തംജഷിം-ആ ജ്ഷിയെ, അ 

ഗ്രതടകൃത്വാടമുമ്പിലാക്കീട്ടു*, കിഞ്ചിത് അവാങ് മുഖിയാന്തീ.-അല്ലം മു 

ഖംതാ്ി യാനംചെയ്യുന്നവളുംം കൃതാംജലിഃംഅംജലി ബന്ധിച്ചവ 
നടു യ; ൮ ി ൭ മം, ബാഷ്കണ്ണീട ബാഷ്്ുംനിറഞ്ഞ കണ്ണത്തോടു ക്രടിയവളുമായ, സീ 

താകസിത, തംയഥ്ഞം- ആ യഞ്ഞത്തെ, വിവേശചംപ്രവേശിച്ച. ബ്ബ 

ഫ്വാണംബൃഹ്മാവിനെ, അനുയായിനീം- അനുയാനംചെയ്യുന്നം ലക്ഷ്മീം 

ഇവട ലക്ഷ്മിയെയെന്നപോലെ, വാലീകേഃ പൂഷ്ഠതഃ-വാല്വീകിയുടെ പി 
ടട 

ന്നാലെ, ആയാന്തീം സീതാംആ യാനംചെയ്യുന്ന സീതയെ, ദൃഷ്ട്വാ. 
നയി യ ് 

ദശിച്ചിട്ട ം മഹാനു സാധുവാദഃംമഹത്തായ സാധുവാദം, അഭൂത”. 

ഉണ്ടായി. 

ഉടനെ മുനിമുഖ്യനായ ശ്രീവാല്വീകി സീതയോടുക്രൂടെ ആ സദ 
സ്റ്റിന്െറ സമീപത്തെത്തി. മുനിയുടെ പിന്നാലെ മഖം അല്പം തായി 
യും അംജലി ബന്ധിച്ചും കണ്ണത്തില് ബാം നിറഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന സീ 
ത യാഗശാലയെന്നപോലെ പരിശുദ്ധ മായിരിക്കുന്ന മഹാ സദസിനെ 
പ്രവേശിച്ച. ബ്ഹ്മാവിനെറ പുറകേ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥക്ഷാല് ലക്ഷി 
ദേവിയെന്നപോലെ ശ്രീവാല്യീകിയുടെ പുറകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സീതാ 



1010) അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

ദേവിയെ കണ്ടപ്പോം ആ സദസ്സില് മംഗളകരമായ സാധുവാദമു 
ണ്ടായി. 

൭ സീതയുടെ സഭാപ്രവേശത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീവാല്ലീകി:.__ 
% ടൂ തമൂഷി തഃസീ ചു മുഷധിംപൃഷ്ഠതഃസീതാ അന്വഗച്ഛ ദവാങ് മുഖീ 

കൃതാംജഥിര് ബാഷ്യവതീ കൃത്വാരാമം മനോഗതം 
ദൃഷ്ടവാശ്രിയമിവായാന്തിം സുവ്രതാം ബൃഹ്മ ചാരിണീം 

വാലികേഃപൃഷ്ഠടതഃസീതാം സാധുവാദോ മഹാനഭൂത്.? 

മുഖം താ്രിയും അംജലി ബന്ധിച്ചും, കണ്ണത്തില് ബാഷ്കും നിറ 

ഞ്ഞും, രാമനെ മനസ്സില് ധ്യാനിച്ചുംകൊണ്ട, വാല്ലീകിയുടെ പിന്നാ 

ലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സീതയെ, ബൃഹ്മാവിനോടൊന്നിച്ച സഞ്ചരിക്കുന്ന 
ശ്രീദേവിയെയെന്നപോലെ കണ്ടിട്ടു് സദസ്റ്റീല് മഹത്തായ സാധവാദ 
മുണ്ടായി. 

88. തദാമധ്യേജനൌഘസ്യ പ്രവിശ്യമുനിപുംഗവട 

സീതാസഹായോവാല്ലീകി രിതിപ്രാഹ ചരാഘവം. 

തദാ ജനൌഷഘസ്ൃയമഭ്ധ്യേ- അപ്പോം ജനസമൂഹത്തിനെറ മദ്ധ്യത്തില്, 

സീതാസഹായഃ മുനിപുംഗവ$ വാല്വീകിഃപ്രവിശ്യ-സീതാസഹിതനും 

മുനിമ്രേഷ്ഠനുമായ വാല്ലീകി പ്രവേശിച്ചിട്ട്, രാഘവംംരാഘവനോട്ട് , 

ഇതിപ്രാഹചട ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്യ. 

അപ്പോം ജനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഭാമധ്യത്തില് സീതയോടു 

ക്രടെ പ്രവേശിച്ച മുനിമ്രേഷ്ഠനായ വാല്പീക ശ്രീരാമനോടിങ്ങിനെ 

പറഞ്ഞു. 

4. ഇയംദാശരഥേ!സീതാ സുവ്രതാ ധര്മ ചാരിണീ 

അപാപാ തേ പുരാത്ൃയക്താ മമാശ്രമസമീപതട 

ലോകാപവാദഭീതേന ത്വയാരാമമഹാവനേ 

ദാശരധശ്രാമ!ടഹേ ദശരഥപുത്ൂനായ രാമ ലോകാപവാദഭീതേന 

ത്വഹാ ലേറകാപവാഭത്തില്ന്നിന്നു” ഭയപ്പെട്ട നിന്നാല്, പുരാ-മുമ്പ 

മഹാവനേം മഹത്തായ വനത്തില്, മമ ശ്രമസമീപതഃ-ഫനെറ 

ആ .ശ്രമസ്ഥീപത്തില്, തൃ തോം ത്ൃജിക്കപ്പെട്ടവളും, അപാപാട-പാപ 

രഹിതയും, ധര്മ ചാരിണീടധര്മം നടത്തുന്നവഴ്ടം, സുവ്രതാടശോഭന 

മായ വ്രതത്തോടു ക്രടിയവളുമായ, തേസിതാ ഇയം അങ്ങയുടെ സീ 

തയാകുന്നു ഇവഠം. 

ഹേ ദശരഥപുതനായ രാമ! പണ്ടു' ലോകാപവാദത്തെ ഭയപ്പെ 

അങ്ങയാല് കൊടുങ്കാട്ടില് എനെറ ആശ്രമസമീപത്തില് ഉപേ 
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കഷിക്കപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ ഈ സീത, പാപമില്ലാത്തവമെന്നു മാതമല്ല 

ധമ്മത്തില്നിന്നു ചലിക്കാതിരിക്കുന്ന മഹാപതിവ്രതയു മാകുന്നു. 

പത്മപുരാണം ഇത്തരഖണ്ഡത്തിലെ വാല്യീകിവചനം:- 

“അപാപാംമൈഥിലീംരാമ ത്ൃക്തുനാഹസിസുവ്രത! 

ഇയംതുവിരജാ സാധ്വിഭാസ്തരസ്ൃപ്രഭായഥാ 

അന്യ ഥാതവകാകുല്സ്ഥകസ്താരു ത്ക്താത്വയാനഘ!?? 

ഹേ സത്യസന്ധനായ രാമ! പാപരഹിതയായ ജാനകിയെയു 

പേക്ഷിച്ചുത് യോഗ്യമായില്ല. ഇവളാകട്ടെ സൂയയപ്രഭയെന്നപോലെ 

പാപരഹിതയും പതിവ്രതയുമാകുന്നു. ഹേ പരിത്ുദ്ധനായ: രാമ! അ 
[ട്] യ ] നൃഥാ ശങ്കിച്ച് അങ്ങുന്നെങ്ങിനെയിവളെ പരിത്യജിച്ചു? 

95. പ്രത്യയം ദാസ്യതേസീതാ തദനുണ്ഞാതുമറ്റസി 
ഇമൌതുസീിതാതനയാവിമൌ യമലജാതകൌ 

സുതൌതുതവമുര്ധഭഷൌതഥ്യമേതല്ബ്രവിമിതേ. 
മു ൭ സീതാം സിത, പ്രത്യയം ദാസ്യതെടവിശ്വാസജനകമായ ശപ്ഥത്തെ 

[| ഹ 

ദാനം ചെയ്യും, തത് അനുജ്ഞാതും അഹസി- അതിനെ അനുവദി 
പ്യാ൯ അങ്ങുന്നര് ഹനാകുന്നും ഇമെരതു- ഇവരാകട്ടെ, സീതാതനയെയം 
സീതയുടെ പുത്രന്മാർ, ഇമൌ യമലജാതകൌട ഇവര് ഇരട്പെറവണ്ടാ 

യവര്൪, മുരധഷൌ തവസുതൌട ആക്രമിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാത്ത അ 
[ട] ങ്ങയുടെ സുതന്മാര, ഏത്ത തഥ്യം തേ ബ്ബവീമിട ഇത് സത്യമെന്നു 

ഞാന് അങ്ങയോട് പറയുന്നു. 

യ 7 ി 

അങ്ങേക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാവാന് മതിയായ ശപഥം ചെയാന് 
വ. 

൮ സീത ഒരുക്കമാണ്”. അതിനെ അങ്ങുന്നനുവദിക്കേണം. ഈ രണ്ടുപേ 
രാകട്ടെ ഇരട്ടപെറരണ്ടായ സീതാപുതരന്മാരാകുന്നു. അന്യന്മാക്കെതൃക്കു 

ളു 

വാ൯ കഴിഷാത്ത പരാക്രമശാലികളായ ഇവര് അങ്ങയുടെ ത്ൃത്മജു 
ന്മാരാകുന്നു. ഇത് സത്യമാണെന്ന് ഞാനങ്ങയോട്ട പറയുന്നു. 

20. പ്രചേതസോഹം ദശമ പൃത്രോരഘുകലോദപഹ! 

അസ്ൃതംനന്മൃരാമ്യക്തം ൮. ഥേമൌ തവ വപൃുര്രകൌയ 

രഹുകുലോദ്വഹ!ടഹേ രഘുവംശമ്രേഷ്ണ!,അഹംടഞാന്,പ്രചേതസംച 
പ്രചേതസ്സിനെറ, ദശമഃപുത്രഭ_പത്താമത്തെ പുത്രന്, അന്തം ഉ 

റി ൭ ളു ക്തംട കളവു പറഞ്ഞുതായിട്ട്, നസ്തരാമിടസ്കുരിക്കുന്നില്ല, ഇമെയ-ഈ 
രണ്ടുപ്പേര, തവ പുത്ൂകൌട അങ്ങയുടെ പുത്രന്മാര്, യഥാടയ ഥാത്ഥം 
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ഹേരഘവംശത്തില് ജനിച്ചവരില് ത്രേഷ്ഠനായുള്ളോവേ! ഞാന് 

പ്രചേതസ്സിനെ പത്താമത്തെ പുതനാകുന്നു. അസത്യം പറഞ്ഞതാ 

യിട്ട് ഞാനറിയുന്നില്ല. ഈ രണ്ടു ബാലകന്മാര്൪ അങ്ങയുടെ പൃത്രന്മാരാ 

ണെന്നതു സത്യം. 

17. ബഹന് വഷഗണാന് സമൃക് തപശ്ചയ്യാമയാകൃതാ 

നോപാശ്ലീയാംഫലംതസ്യാ ദുഷ്ടേയംയദിമൈഥിലീ 

ബഹന് വഷഗണാ൯-ബഛുക്കഒായ വഷഗണങ്ങളില്, മയാഎ 

ന്നാല്, തപത്ചയ്യാ- തപോനിയമം, സമ്യക് കൃതാ നന്നായി ചെയ്യ 

പ്പെട്ട, ഇയം മൈഥീലീ-ഈ ജാനകി, യദി ദുഷ്ഠാടദുഷിച്ചവളാണെ 

കില്,തസ്യാഃ- അതിനെറ-തപശ്ചയുയുടെ, ഫലംംഫലത്തെ, ന പൊ 

ശ്ലീയാം-അനുഭവിക്കുകയില്ല. 

അഅനേകവഫാകാലം ഞാന് വേണ്ടുംവിധം തപോനിയമം അനു 

്ലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സീത ദോഷവതിയാണെങ്കില് എന്െറ തപ്പസ്സിന്െറ 

ഫലം ഞാനനുഭവിക്കയില്ല. 

മഹഷിചെയു ശപഥം വാവ്വീകിയത്തില് 

“ബഫൂന് വഷഗണാന്സെരമ്ൃയതപശ്ചയ്യാമയാകൃതാ 

പ്രാപ്നുയാം നഫലം തസ്യാ ദഷ്ടേയംയദീ മൈഥിലീ 

കമ്മണാ മനസാവാചാ നമേസ്തികലുഷീകൃതം 

പ്രാപി നുയാം നഫല്യംതസ്ൃമുഷ്ടേയം യദിമൈഥിലി 

(ഒന്നാമത്തേ ശ്ലോകം പദങ്ങല്ലം അത്ഥവും വൃത്യാസപ്പേട്ടിരിക്കു 

ന്നില്ല.) കമ്മംകൊണ്ടോ മനസ്സകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ഞാന് പാ 

പം ചെയ്യിട്ടില്ല. ഈ സിത ദുഷ്ണയാണെങ്കില് പാപം ചെയ്യാതിരുന്ന 

തിനെഠ ഫലം ഞാനനഭ പിക്കയില്ല, 1 

ഉദ്ദ. വാല് മീകിനൈവമുക്തസ്തു രാഘവ പ്രത്വദഭാഷത 

ഏവമേതന്മഹാപ്രാജ്ഞ യഥാവദസി സുവ്രത! 

വാല് മീകിനാടവാല് മീകിയാല്ം, ഏവംഉക്തഭരാഘവഃ ഇപ്രകാരം 

പറയപ്പെട്ട രാഘവന്, പ്രത്യഭാഷതംപ്രതിഭാഷിച്ചും മഹാപ്രാമ്ഞ!സു 

വ്രത! മഹാഓഞാനിയായ താപസോത്തമ, ഏതത് ഇത്, യഥാവദ 

സി_ഏതുവിധം അങ്ങുന്നുപറയുന്നുവോ, ഏവംഇപ്പകാരംതന്നെ. 

പലഥീകി സീതയുടെ പരിശുദ്ധിയെ ഉദ്ദേശിച്ച് ശപഥപുയം 

പറഞ്ഞതുകേട രാമന്, “ഹേ പരമജ്ഞാറനിയറയ തപോനിധെ! ഈ 

കായ്യം അങ്ങുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെത്തന്നെ” എന്നു മവവടിപറഞ്ഞു. 



റ്ൂഴാം സഗ്ഗം 1013 

4 0 80. പ്രത്യ യോജനിതോമഹ്യം തവ വാക്രയൈരകില് ബിഷൈഃ 
ടു 

ലങ്കായാമപിദത്തോമേ വൈദേഹ്യാപ്രതൃയോമഹാ൯ 
ദേവാനാംപുരതസ്ലേന മന്ദിരേമല്പ്രവേശിതാ. 

തവ അകില് ബിഷൈഭ വാക്യൈദട അങ്ങയുടെ ചമിയററ വാക്ഷങ്ങ 

മാത്, മഹ്യം എനിക്കു ം പ്രത്യയ ഒനിതഃട വിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കപ്പെ 

ന വൈദേഹ്യാ-വൈദേഹിയാല്, ലങ്കായാം അപി ലങ്കയിലും, ദേവാ 

നാം പുരതഃ ദേവന്മാരുടെ മുമ്പാകെ, മഹാവ്പ്രത്യയഃം മഹത്തായവി 
ക; [ജി ല ശ്വാസം, ദത്തഃ-ദഓനംചെയ്യപ്പെട്ടു, തേന അതുകൊണ്ടു, മന്ദിരേടമ 

ന്ദിരത്തില്, മല്പ്രവേശിതാട എന്നാല് പ്രവേശിപ്പിക്കചെട. 
രചി വചു 

അങ്ങയുടെ പരിശുഭധവാക്ങ്ങറംകൊണ്ടെനിക്ക് വിശ്വാസമു 
ണ്ടായിരിക്കുന്നു. ലത്കയില്വെച്ചം സീത ദേവന്മാരുടെ മുമ്പാകെ മഹ 
ത്തായവിശ്വാസത്തെ എനിക്കു ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് 
ഞാന് സിതയെ ഗൃഹത്തില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 

പി 

സം ന വാല്മീകി സ്സുഷ്ലമായിപ്പറയുന്നു:.__ 

"പ്രത്യയ ശ്ചപുരാദത്തോ വൈദേഫ്യാസുരസന്നിധെയ 
ശപഥശ്ചകൃതസ്തതതേനവേശ്മപ്പവേശിതാ?? 

കി) ] റ പണ്ട് ദേവന്മാരുടെ സന്നിധിയില്വെച്ച് സിതാവിശവാസ 
ത്തെ ജനിപ്പിക്കുവാ൯ മതിയായ ശപഥംചെയ്യിറിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് 

ച ടി ടി ഞാ൯ സിതയെ രാജധാനിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ച. 
൨ ടട 

0. സേയംലോകഭയാല്ബ്രഹ്മന് അപാപാപിസതീപുരാ 
സീതാമയാപരിത്യക്താ ഭവാം സല് ക്ഷത്തുമഹതി. 

അപാപാരര പിട പാപമില്ലാത്ത വളാണെങ്കില്യം, സതീ ഇയംസിതാം 

ഭ 
്ു ക രി] ളി കം പതിവ്രതയായ ഈ സീതം ലോകഭയാത് ലോകത്തില് നിന്നു ഒല യ 

ത്താല്, മയാപരിത്യക്താം-എന്നാല് പരിതജിക്കപെട റ  2യാപരിരൃയക്താടഎന്നാല് പൃരിതൃജക്കപ്പെട്ട, ബ്രഹ്മന്!ട 
ഹേ 9 ഫ.ഇഞാനിയായുഷ്േഷോവേ, ഭവാ വാം അങ്ങുന്ന്, തത്ക്ഷന്തം അ 

ഹതി അതിനെ ക്ഷമിപ്പ ൯ അഹനാശുന്നു. 
൧ [ന നി ക്ട പ ദോഷമില്ലാത്തവളൂും പതിവ്രതയു ധാണെങ്കിലും ഇരു സിതയെം 

ലോകാപവാദഭയംനിമിത്തം ഞാന് പരിത റ 3 ൫൮ മിത്തം ഞോന് പരിത ളിച്ചു. ഹേ ബ്ൃഹ്മങഞാ 
ന യായയകേടാവോ! അങ്ങന്നും ഞാ൯ന്ചെ അപ്പ൪ മേമാം ദങ്ങുന്നു ഞാനചെയ്യ അപരാധത്തെ ക്ഷമി 
ഭ്ക്കട്നം. 

31. മരമെവജാതെൌജാനാമി ി മെവജാതൌജാനാമി പുര്രാവേതൌകുശീലപവെയ 
ശുദ്ധായാംജഗതീമദ്ധ്യേ സീതാ യാംപ്രീതിരറ മേ, 

തി 
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ജഗതീമഭ്ധ്യ-ലോകമദ്ധ്യത്തില്, ശൃദ്ധായാംസിതായാം ൭ ശൃുദ്ധയായ 
ര] സീതയില്, മേപ്രീതിഃഅസ്ത- എനിക്ക് പ്രിതിഭവിക്കട്ടെ, ഏത്തെകുശീ 

ലവൌടഈ കുശലവന്മാര്, മമ ജാതൌപുത്ൌെ ഏവം ഫനിക്കുണ്ടായ 

പുത്രന്മാർതന്നെയെന്നു, ജാനാമിട ഞാനറിയുന്നു. 

ടി) ലോകത്തില് ശപഥംകൊണ്ടു പരിശുദ്ധയാണെന്നു സവ്ൃജനങ്ങ 
ല് 6 [ മ 

കാലയമറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സീതയില് എനിക്കു” പ്രീതിയുണ്ടാവാന് അ 

ങ്ങുന്നനുഗ്രഹിക്കേണം. ഈ കുശലവന്മാർ എനെറ പുത്രന്മാര്തന്നെ 

യെന്നു ഞൊനറിയുന്നുണ്ട് . 

39. ദേവാഭസധ്വേപരിജഞായ രാമാഭിപ്രായമുത്സ,കാട 

ബ്ൂഹ്മാണമഗ്രതഭകൃത്വാസമാജശ,€ സഹസ്രശഃ. 

സര്പേ ദേവാഃ സര്വന്മാരായ ദേവന്മാര, രാമാഭിപ്രായം പരിജ്ഞാ 

യചരാമനെറ അഭിപ്രായത്തെ നന്നായറിഞ്ഞിട്ട',: ഉത്സകാഃ-സന്തോ 

ണമുളൂള വരായിട്ടു , ബഹ്മാണം അഗ്രതഃ കത്വാ ബുൃശ്മാവിനെ മുമ്പി 

ലാക്കീട്ട് , സഹസ്സശഃ സമാജഗ് മു ആയിരമായിരമായിട്ടു' സമാഗ 

മിച്ച. 
ചു 

എല്ലാ ദേവന്മാരും രാമനെറ അഭിപ്രായം നന്നായറിഞ്ഞതുകൊ 

ണ്ട് സന്തോഷത്തോടുക്രടെ ബഹ്മാവിനെ മു൯നിത്തി അനേകായിരം 

പേര് അവിടെ ആഗമീ ച. 

ദേവന്മാരുടെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച്' വാല്വീകി:__ 

4 അഭിപ്രായംതുരാമസ്യ വിജ്ഞായ സുരസത്തമാഃ 

പിതാമഹംപുരസ്തൃത്യ സര്വഏവസമാഗതാടഃ 

ആദിത്യാവസവോരുദ്രാ ടുഷയോമരുദശ്വിനൌ 

ഗന്ധര്വാപ്ലൂരസശ്ചൈവ സര്വഏവസമാഗതാഴഃ, 

നാഗായക്ഷാഭ സപര്ണാശ്ച തഥാവിദ്യാധരോത്തമാ$ 

സീതാശപഥസംഭ്രാന്താട സര്വഏവസമാഗതാട 

തതോവായുഃ സുഖസ്റസറശോ ദിവൃഗന്ധവഹഃ ശുഭഃ 

തംജനൌഘം സുരാംശ്ചൈവ പ്രഫ്ലാദയതിസര്പശഃ.”” 

രാമനന്െറ അഭിപ്രായമറിഞ്ഞ ദേവശ്രേഷ്ടന്മാര് ബ്രഹ്മാവിനെ മു 

ന്൯നിത്തി സര്വരും ആഗമിച്ച. ആഭദിതൃന്മാ൪, വസക്കഠം, രുദ്രന്മാര്, 

ട്ടേഷികഠം, മരുദ്ദേവന്മാര, അശ്വികഠംം ഗറ്ധര്വന്മാര, അപ്ലൂരസ്സുകഠംം 

നാഗങ്ങഠംം യക്ഷന്മാരയ ഗരുഡന്മാ൪, പിദ്യാധരന്മാരില് ഉത്തമന്മാര്, 

മുതലായവര്, സീത ചെയ്യുന്ന ശപഥത്തെ കാണ്മാന് സംദ്രമത്തോ$ 



1) 
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ശ്രടെ വന്നുചേന്നു. ദിവ്യമായ ഗന്ധത്തോടും സുഖസ്സുശത്തോടുംക്രടിയ 

തൃഭ്ധവായു വീശി. ആ ജനസമൂഹത്തെയും ദേവന്മാരെയും ര്രത്ൃന്തം 

ആഹ്ലാദിപ്പ പ്പി ചവ. 

38. പ്രജാ സമാഗമന്ഹഷ്ഠാഃ സീതാകൌഷേയവാസിനീ 

ഉദങ് മുഖീഹ്ൃധോദ്ദഷ്ഠിഃ പ്രാംജലിരവാക്യമബ്രവീത് 

ഹൃഷ്ടാഃ പ്രജാഴസന്തോഷിച്ച പ്രജകളും സമാഗമന്ടസമാഗമിച്ചു, 

കൌഷേയവാസിനീടപട്ടുവസ്രും ധഠിച്ചപളും, ഉദങ്മുഖിടവടക്കു 

നോക്കി നില്ലയന്നവളം, അധോദ്ദഷ്ടിഭ- താഴത്തു നോക്കുന്നവള്ും, പ്രാംജ 

ലിഃ- അംജലി ചെയുവളുമായ, സീതാടസീതം, വാക്യം അബ്വീിത് 

വാകൃത്തെ പറഞ്ഞു. 

സീതയുടെ ശപഥം കാണ്ചാന് സന്തോഷമുള്ള വരായ പ്രജകളും 

വന്നു ര: പട്ടുവസ്പം ധരിച്ചം, വടക്കോട്ടു നോക്കിയും ഭൂമിയില് 

ദൃഷ്ലിയെ പതി; ിച്ചംജലിബന്ധി ചും നില്ലന്ന സിതയിങ്ങിനെ പ 

ഞ്ച. 

വാല്പീകി പറയുന്ന വാക്യം: 

തദത്ജൂുതമിവാചിന്ത്യം നിധൈക്ഷന്തസമാഗതാഃ 

മാനവാഭസരവരാഫ്യേദ്യഃ പഏ൪വംകൃതയുഗേയഥാ 

സര്വാന് സമാഗതാന്ദൂഷ്ടവാ സിതാകാഷായവാസിനി 

അവാങ് മുഖി ബാഷുകലം പ്രാഞ്ജലിര് വാക്യമബ്രവീത്.” 

“സര്വറ്ഠാജ്യങ്ങളില് നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാര് പണ്ടു കൃ 

തയുഗത്തിലെന്നപോലെ ചിന്തിപ്പാ൯പോലും സാഭധ്യമല്ലാത്തതായ 

ആ മഹാസദസ്സ്റിനെ നോക്കി അത്ൃത്ഭൂതമായിക്കരുതി. വന്നുചേന്നിരി 

ഒന്ന സ്്വരേജും നോക്കീട്ടു, കലി ധഠിച്ചും, മുഖം തായ്്ിയും 

നില്ലയന്ന സീത അംജലിബന്ധിച്ച', ബാഷയും നിമിത്തം ഇടഠിപ്പറപ്പെ 

ടുന്ന മധുരാക്ഷരങ്ങള ടങ്ങിയ വാക്യത്തെ പറഞ്ഞു.” 

94. രാമാദന്യം യഥാഹം വൈമനസാപ്ന ചിന്തയേ 

തഥാമേ ധരണീദേവി വിവരം ദാതുമര്ഹത. 

രാമാത അന്യംടരാമനില്നിന്നന്യനെ, മനസാ അപി മനസ്സുകൊണ്ടു 
ര്യ ല് ) 

ശ്രടെ, അഹംംഞാന, യഥാ നചിന്തയേംഏതുവിധം ചിന്തിക്കുന്നി 

ല്ലെയോ, തഥാട അപ്രകാരം, ധരണീദേവീടഭൂമിദേവി, മേ.എനിക്ഷ് 

വിവരംടപ്രവേശദ്വാരത്തെ, ദാതൃം അര്ഹതി_ ദാനം ചെയ്യാനര്ഹി 
ഗമന്നു ന റ്ര, 
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രാമനെയല്ലാതെ അന്യനെ ഞാ൯ മനസ്സകൊണ്ടുക്രടെ ചിന്തി 

ക്കാതിരീക്കുന്നതിനെ അനുസഥിച്ച്' ഭൂമിദേവി എനിക്ക് കടക്കുവാനുള്ള 

ഒരു ദ്വാരത്തെ നല്കേണം. 

35. തഥാശപന്ത്യാട സീതായാഃ പ്രാമുരാസിന്മഹാത്്ടുതം 

ഭൂതലാല്ദിപ്യമതൃത്ഥം സിംഹാസനമനത്തമം 

നാഗേന്്്രൈര് ധ്രിയമാണംച ദിവ്യദേഹൈരവിപ്രഭം. 

തഥാ ശപന്ത്യാഭ സീതായാഃട അപ്രകാരം ശപഥം ചെയ്യുന്ന സീതയുടെ 

മുമ്പില്, മഹാത്ഭുതം പ്രാമുരാസിത് മഹത്തായ അത്ഭുതമുണ്ടായി, ദി 

വ്യദേഹൈഭ ദിവ്യമായ ദേഹത്തോടുക്രടിയ, നാഗേന്്രൈടഗജശ്രേ 

പ്ന്മാരാല്, ധ്രിയമാണംടധരിക്കപ്പെടുന്നതും, രവിപ്രഭം-സുയുനെറ പ്ര 

ഭയോടുക്രടിയതും, അത്ചത്ഥം ദിവ്യം ഏററവും ദിവ്യവും, അനുത്തമം- 

അത്യന്തം ഉത്തമവുമായം സിം ഹാസനംസിഹാസനം, ഭൂതലാത് ഉ 

ത്ഥിതംഭൂതലത്തില് നിന്നു ഉണ്ടായി. 

ഇപ്രകാരം ശപഥം ചെയ്യ സീതയുടെ മുമ്പാകെ അതൃത്ഭൂുതമായ 

ഒരു സംഭവം കാണപ്പെട്ടു. ദേവലോകത്തിലുളുള ഗജങ്ങളാല് വഹിക്ക 

പ്പെടുന്നതും, തരദ്ധമേ അലൌകികവും, സൂയ്യനെറപ്രഭക്ക്” സദ്ൃശിയായ 

പ്രഭയോടുക്ൂടിയതും അതിശ്രേഷ്ഠവുമായ ഒരു സിംഹാസനം ഭൂമിയില് 

നിന്നു പുഠപ്പെട്ടുവന്നു. 

90. ഭൂദേവീജാനകിംോദ്യ്യാം ഗഹീത്വാസ്നേഹസംയുതാ 

സ്വാഗതംതാമുവാചൈനാമാസനേസസ്യവപേശയത. 

സ്നറേഹസംയുതാ ഭൂദേവിഡ്യേഹത്തോടുക്രടിയ ഭൂമിദേവി, മോഴ്യാം- 

ര്ടുകൈകഠംകൊണ്ട്, ജാനകീംഗൃഹീത്വാട ജാനകിയെ ഗഹിച്ചിട്ട്, 

താം ഏനാം- ആ ഇവമോടു, സ്വാഗതംഉവാചടസ്വാഗതംപറഞ്ഞു. 

ആസനേ- ആസനത്തില്, സനൃയവേശയത് സന്നിവേശിപ്പിച്ച. 

സ്നറേഹയുക്തയും ദിവ്യദേഹം ധരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നവഴുമായ ഭൂമി 

ദേവി സീതയെ രണ്ട കൈകഠംകൊണ്ടും താങ്ങിയെടുത്തു സ്വാഗതം 

പറഞ്ഞു സിംഹാസന ത്തിലിരുത്തി. 

97. സിംഹാസനസ്ഥാം വൈദേഹീം പ്രവിശന്തിംരസാതലം 

നിരന്തരാപുഷ്ുവൃഷ്ണിര്ദ്ദിവ്യാസീതാമവാകിരത് 

സിംഹാസധുസ്ഥാംംസിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവളും, രസാതലം പ്ര 

പിശന്നീംഭരസാതലത്തെക്ക്' പ്രവേശിക്കുന്നവളുമായ, വൈദേഹീം സി 

താ ലിദേഹരാജപുത്രിയായ സീതയെ, നിരന്തരാട ഇടവിടാതെയുള്ള, 
കം പി... 

രിപ്യ്യാപുഷ്ണുവൃഷ്ട ദിവ്യ മായു: പു ൧]വഷമയ അവാകിരത് ചവഡിച്ച്. 

1) 
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സിംഫാസതനത്തിലിരുന്നു” രസാതലത്തിലേക്ഷ പോകുന്ന സിത 

ര ൪ യുണ്ടായി. യുടെ മീതെ ദിവ്യയായ പൂഷ്വൃഷ്ടി നിരന്തരമായു 

39, സാധുവാദശ്ചസമഹാന് ദേവാനാം പരമാത്ഭുതഃ 

ഉയചൃശ്ചബഫഹുധാവാചോ ഹ്ൃന്തരി ക്ഷഗതാഴസുരാജ 

ദേവാനാം ദേവന്മാരുടെ, പരമാത്തഭുതഃം അത്യന്തം അത്ഭുതമായ, മ 

റാന് സാധുവാദഃ_ മഹത്തായ സാധുവാദം, അന്തരീക്ഷഗതാഃസുരാഭ- 

ആകാശത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദേവന്മാര്, ബഹുധാവാചടടബഹുപ്ര 

കാരത്തിലുളൂള വാക്കുകളെ, ഉനചുഭചം പറകയും ചെയ. 

ദേവന്മാരുടെ മഹത്തായ സാധവാദം അത്യത്ഭൂുതം സൂചിപ്പിക്കു 

ന്ന പിധത്തിലായിരുന്നു. ആകാശചാരികളായ ഭേവന്മാര് ബഹുവിധ 

ത്തിലുള്ള വാക്കുകളെ ഉച്ചരിച്ച. 

99. അന്തരിക്ഷേ ചഭൂമൌ ച സര്വേസ്ഥാവരജംഗമാടഃ 

വാനരാശ്ചമഹാകായാട സീതാ ശപഥകാരണാത്. 

40. കേ ലില് ചിന്താപരാസ്മസ്യാഃ കേ ചില്ധ്യാനപരായണാഭഃ 

കേചിദ്രാമംനിരീക്ഷന്തഃ കേചില്സീതാമചേതസഃ 

4. മുഹുത്തമാത്ൂരംതല്സര്വം തൂഷ്ണിംഭൂതമചേതനം 

സീതാപ്രവേശനംദ്ൂഷ്ടവാ സര്വംസംമോഹിതംജഗത്. 

അന്തരീക്ഷേ - ആകാശത്തിലും, ഭൂമൌചം ഭൂമിയിലും, സ്ഥാവരജംഗ 

മാഃസര്വേകസ്മഥാവരജംഗമങ്ങളായ സരവങ്ങളും, മഹാകായാഭവാന 

രാ ചം മഹത്തായ ശരീരമുള്ള വാനരന്മാരും, സീതാശപഥകാരണാല്. 
സീതയുടെ ശപഥം നിമിത്തം, കേചില് - ചിലര്, തസ്യാഃ ചിന്താപ 
രാഭംഅവമെക്കുറിച്ച ചിന്തിക്കുന്നതില് താല്പയ്യമുള്ള വരും, കേചില് 
ധ്യാനപരാഃട ചിലര് ധ്യാനിക്കുന്നതില് താല്ലയ്യയമുള്ളവരും, അചേത 
സഃകേ ചില് മനസ്സമങ്ങ യ ചിലര്, രാമം നിരീക്ഷന്തഃ_രാമനെ നോ 
ക്കന്നവരുമായിട്ടു , മുഹുത്തമാത്രംമുഹുത്തസമയത്തില്, അചേതനം 
സര്വം യ്ത രിക്കുന്ന സര്വവും, തൂഷ്ണീം ഭൂ 
തം ഒന്നും പറയാതെയിരുന്നു, സിതയ്രപേശനശ്യഷ്ടവടെ സിതയുടെ 
വ്രപേശനത്തെ ശിച്ചിട് ം സര്വംജഗത് ടസര്വമായ ജഗത്ത്, സം 
മോഹിതം ഏററവും ളു 

ആക്റശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായ സര്പ 
ങ്ങളും, വമ്പിച്ച ശരീരമുള്ള വാനരന്മാരും, സീത ചെയയശപഥം നിമി 
തതം, ചിലര് സീതാമാഹാത്മൃത്തെക്കുറിച്ചു, ലൂന്തിക്കുന്തലതം, ചിലര് 
സീതയുടെ ആ ദിവ്യരൂപത്തെക്കുറിച്ച ധ്യാനിക്കുന്നവരും, ചിലര് സി 
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താവിയോഗം നിമിത്തം രാമനില് കാണപ്പെടുന്നതായ ഭാവവിശേഷ 
ത്തെ നോക്കുന്നവരും, ചിലര് സീതയെ ആലോചിച്ചു മനസ്സ് തീരെ 

വിട്ടവരുമായ് ഭവിച്ച. സീത ഭൂമിയുടെ അന്തര്ഭാഗത്തില് പ്രവേശിച്ച 
തിനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നും ഉച്ചുരിക്കാതെയും ജീവനി 

ല്യാത്തവരെപ്പോലെയും സ്തംഭിച്ചുപോയി. ലോകം ഒട്ടാകെ സമ്മോ 

4.9. രാമസ്തൃസര്വംജഞാത്രൈവ ഭവ'ഷ്യല് കായ്യഗൌരവം 

ോവനില ദുഃഖേന ശൃുശോചജനകാത്മജാം. 

ലം [] 1) പ്ല രാമഭതുടരാമനാകട്ടെ, ഭവിഷ്യത് സര്വം കായ്യഗൌരവംടഭവിപ്പാന് 

പോകുന്ന സര്വമായ കായയഗൌരവത്തെ, ജ്ഞാത്വാ ഏവ- അറി 

ഞ്തിട്ടുതന്നെ, അജാനന് ഇവട അറിയാത്തവനെന്നപോലെ മുഖേ 

നം ദുഃ ഖത്തോടുക്രടെം ജനകാത്മജാം സീതയെക്കുറിച്ച് ശൃശോചട 

വവ പി ച 

രാമനാകട്ടെ ഇപ്പോം നടന്നതായ എല്ലാ സംഗതിയേയ്യം മുന 

ക്രടിത്തന്നെ അറിഞ്ഞവനായിരുന്നു. എങ്കിലും അറിയാത്തവനെന്ന 
] റി പോലെ സീതയുടെ അന്തദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഖേദിച്ചുംകൊണ്ട' വള 

രെ പരിതാപത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ച. 

ഇവിടെ വാല്ലീകിയത്തില് കാണുന്ന വിശേഷം: 

“സ്രരുദിത്വാചിരംകാല മുഷ്ണും ബാഷ്ട്റമവാസ്തജത' 

ക്രോധശോകസമാവിഷ്ട്രോ രാമോവാകൃമഥാബ്രവീത് 

വസുധേത്വംഭഗവതിസീതാം നിയ്യാതയസ്വമേ 

ദതയിഷ്യാമിവാ ക്രോധംയഥാമാമവഗച്ഛു സീ 

ആനയധ്വംഖനിതൃംമേ അദ്യാഹംമൈഥിലീകൃതേ 

സപര്വതവനാംകൃത്സ് നാം ഖനിഷ്യാമിവസുന്ധരാം 

അദ്യദാസൃതിവാസീതാം തഥാരൂപാംസ. വയംമഹീ 

നാശയിഷ്യാമിവാഭൂമിം സര്വമാപോഭവിഷ്യതി”” 

ഏ്യോമനധികനേരം കരഞ്ഞു കണ്ണ്ഠിരൊഴുക്കിയശേഷം ക്രാധം 

ശോകവും എം ണു പറഞ്ഞു:._ഹേ ഭഗവതി, 

വസുന്ധരേ! സീതയെ എനിക്കു ളു അല്ലെകില് ഭവതിയെ 

ന്നെ നന്നായറിയത്തക്കവിധം ഞാന് എന്െറ കോപത്തെ പ്രകാശി 

പ്പിക്കും. ആരവിടെ, എനെറ ഖനിത്ൂത്തെ ല് ആയു 

ധത്തെ) ഇങ്ങോട്ടു കൊണ്ടുവരുവിന്. ഇപ്പോഠം ഞാന് സീതയെ വീ 

രട്ടെടുക്കുവാ൯വേണ്ടി പവ്ൃതങ്ങളും കാടുകളും ഉഠംപ്പെടുതായ ഈ (ഭൂ 
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മിയെ മുഴുവനും കുഴിച്ചു മറിക്കുന്നുണ്ടു. ഇപ്പ്യോഠം ഭൂമിദേവി! എന്റെറ 

സീതയെ, ആ സുന്ദരിയെ, അതേവിധത്തില് ഒന്നോ എനക്കു തരണം 

അല്ലെങ്കില് ഞാന്: ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കും. എല്ലാം ജലമയ മായ് ഭ 

വിക്കും.” | 

ഇങ്ങിനെ ക്രോധാവിഷ്ണനായ രാമനെ ബ്രഹ്മാവിനെറ ഉപദേ 

ശാനസരണം രസാതലത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ട്തായ അശരീരവാണി 

ശാസിച്ചതാഡിട്ട വാല്മീകി പിന്നെയും പറയുന്നു. 

“ഏതസ്തിന്നന്തരേവാണീ നിഭസ്തതാ ധരണീിതലാത് 

മഹിത്വം രാമസന്താപം കൃതാന്തോഹൃതകാരണം. 

കാം ക്ഷസേയച്ചവൈദേഹീിം തദചൃഥാപരിതപ്യസേ 

ര്ല്ൃഭംദശനംതസ്യാ ത്രൈലോക്യേയാ പ്രതിഷ്ഠിതാ 

ഇഹസ്ഥാപൂുജ്യതേനാഗൈരമരത്യലോകേ ലമാനുഷൈഃ 

പിതൃണാം ലസുധാസ്വഗ്ലേസാതൃപ്ലിരമുതാശിനാം 

ശ്രീപത്സവക്ഷസോദേഹേ സൈവലക്ഷ്മീഃപ്രതിഷ്ഠിതാ 

സിദധാനാംസ്വഗ്ലസംസ്ഥാനാം സാചസിഭ്ധിഃപ്രതിഷ്ഠിതാ 

നിപത്തയമതിംരാമ വൈദേഫ്യാദശനംപ്രതി 

ദഷ്ലവ്യായദിതേസീതാ പുത്രൌപശ്യകശീലവെൌ 

ശ്രൂയതാം ചത്തുഭംകാവ്യം സത്യംവാല്പികിനാകൃതം 

ഉത്തരേയല്ഭവിഷ്യച്ചയഥാപ്രാഹപിതാമഹട?* 

ഈയവസരത്തില് ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്തില്നിന്നു വാക്കുണ്ടാ 

യി, രാമ! സന്താപത്തെയുപേക്ഷിച്ചാലും. സീതയുടെ അന്തഭ്രാനത്തി 

ന്ന് കാലന്തന്നെ കാരണം. സീതയെ ഇനിക്കാണേണമെന്നുളുളഒ അങ്ങ 

യുടെ കാംക്ഷ വ്യൃത്ഥം തന്നെ. പരിതാപം മാത്രമാണതിനന്െറ ഫലം. 

സീതയെ ഇനികാണ്മാ൯ കഴികയില്ല. മൂന്നു ലോകത്തിലും ആ സ്വരൂ 

പം ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രസാതലത്തിലുകൂള സീതയെ സപ്പ്ങ്ങഥം പു 

ജിക്കുന്നു. മനുഷ്യലോകത്തില് ഉളുഒ രൂപത്തെ മാനുഷന്മാരും പിത്ത 
ലോകത്തില് പിതൃക്കളും സ്വര്ഗ്ഗലോകത്തില് ദേവന്മാരും പൂജിച്ച 

സംതൃപ്ലന്മാരായ് ഭവിക്കുന്നു. ശ്രീവത്സമാകുന്ന മ൨ മാറിടത്തിലുളള ശരീ 

വിദ്ണുവിനെറ ദിവ്യവിഗ്രഹത്തില് സീതാദേവി ലക്ഷ്മിദേവിയായിരിക്കു 

നനു. ഹേ രാമ! വൈദേഹീിയെ കാണ്മാനുളള ആഗ്രഹത്തില്നിന്നു” മന 
ര്യ ി] ഴ് സ്സ്റിനെ പിന്വലിച്ചുകൊഴംക. സീതയെക്കാനേണമെന്നുണ്ടെങ്കില് പു 

ന്മാരായ കു ടം ശ്ര് ി ത്ര ശലവന്മാരെ കണ്ടുകൊഠംക. ശ്രീവാല്പീകിയു ണ്ടാക്കിയതാ 
മ $) തൃ യ്മ ശര് കാവ്യത്തെ കേംക്കുകയുംചെയ്തു. ഉത്തരകാണ്ഡ ത്തില് 
ഈ ഭവഷ്യത്തു' മുഴുവനും ബൃശ്മാവുതന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
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49. ബ്രഹ്മണാ ജ്ൂഷിഭിഃസാദ്ധം ബോധിതോ രഡുനന്ദനഃ 

പ്രതിബുദ്ധഇവസ്വപ്പാച്ചകാരാനന്തരാഭക്രിയാഃ 

ജ്ടഷിഭിഃസാദ്ധംട്ടഷികകോടുക്രടെ, ബഹ്മണാ-ബ്രഹ്മാവിനാല്,ബോ 

ധിതദരഘുനന്മനഃ_ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട രാമന്, സ്വപ്ലാത് പ്രതിബുഭധഃ 

ഇവ സ്വപപത്തില്നിന്നുണന്നവനെന്നപോലെം അനന്തരാഃ ക്രിയാടം 

പിന്നെ ആവശ്യമായ കായ്യങ്ങളെ, ചകാര ചെയ്യ. 

ട്ടേഷികമോടുക്രടെയവിടെ പ്രത്യക്ഷനായ ബൃഹ്മാവ് രാമനോടു 

സംഗതികളെല്ലാം പറഞ്ഞാശ്വസിപ്പിച്ച. ഉടനെ സ്വപ്ൃത്തില്നിന്നു 

ണന്റവനെന്നപോലെ അനന്തരം ചെയ്യേണ്ടതായ കമ്മങ്ങമെ ചെയ്യു. 

44. പിസസര്ജ്ജ്ടഷീന് സര്വാന് ജുത്വിജോയേസമാഗതാഭ 

താന്൯ന്സധ്യാന്ധനരത്താല്ലൈസ്ലോഷയാമാസ്ഭൂരിശഃ 

സ്വാന് ഉ്ടഷീന്ട സവ്ന്മാരായ ജൂഷികളേയും, സമാഗതാഭ യേ ജതി 

ഇഃചസമാഗമിച്ചിരുന്ന ജത്വിക്കുകളേയും, വിസസര്ജംപറഞ്ഞെയച്ചു. 

താന് സധ്വാന്- അവര് സവ്ൃരേയും, ധനരത്നാല്ദൈദഭടധനങ്ങം രതാ 

ങ്ങറം എന്നിവകൊണ്ടും ഭൂരിശഭഃ തോഷയാമാസട അധികം സന്തോഷി 

പിച്ച. 

അശ്വമേധം നടത്തിപ്പാനായി അവിടെ വന്നിരുന്ന സകല ടട 

ത്വിക്കുകളേയും ടടൃഷിമാരേയും ധനരത്നാദികഠം കൊടുത്തതീവ സന്തോ 

ഷിപ്പിച്ചയക്കുകയും രചയ്യൂ. 

4.5. ഉപാദായ കുമാരൌതാവരോദ്ധ്യാമഗമല്പ്പളഃ 

തദാദി നിസ് പൃഹോ രാമഃ സ൪വഭോഗേഷു സര്വദാ 

ആത്മ ലിന്താപരോനിത്യമേകാന്തേസമുപസ്ഥിതടഃ. 

തൌ കുമാരൌ ൭പദായ-ആ കുമാരന്മാരെ ഉപാദാനം ചെയ്യിട്ട് 

പ്രഭഃരാമന്, അയോദ്ധ്യാം അഗമത് _അയോദ്ധ്യയെ പ്രാപിച്ചു, തദാ 

ദി അന്നു മുതത, രാമഃടരാമന്൯, സല്വഭോഗേഷു-സവ്വഭോഗങ്ങകിലും, 

സവ്യദാ-എപ്പ്യോഴംം നിസ് പുഹഃ-താത്പയ്യമില്ലാത്തവനും, ആത്മ 

ചിന്താപരഃ- ആത്മചിന്തയില് താല്ൃയയമുള്ള വനും, നിത്യം -എപ്പോഴം, 

ഏകാന്തേ- വിജനസ്ഥലത്തില്ം സമുപസ്ഥിതഭ -ഇരിക്കുന്നവനുമായി 

രുന്നു. 

ശശലവന്മാരാഡയ ആ കുമാരന്മാരോടുക്രടെ യണ്ഞശാലയില്നി 
്ി 

[1 വ 

ന്ന് അയോഭധ്യയിലേക്ക് രാമനു പോയി. അതുമുതല് സവ്൮വസഖവിഷ 

യങ്ങളിലം താലയ്യമില്ലാത്തവനും ആത്മധ്യാനത്തില് തതപരനുമായി 
നം ൨ 5 5 

5 ജനബാധയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തില് ഇരുന്നു കഴിച്ചുക്രടി. 
ര് 
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46. ഏകാന്തേധ്യാനനിരതേ ഫ്ലുകദാരാഘവേസതി 
റു പുട 

ഞൊത്പാനാരായണംസാക്ഷാല് കൌസല്യാപ്രിയവാദിനീ 
റ 

ഭകത്യാഗത്യപ്രസന്നംതം പ്രണതാപ്പാഹഹൃഷ്ടധി. 
നി ക 

ഏകദാ-ഒരുനാം, ഏകാന്തേ-ഏകാന്തത്തില്, രാഘവേധ്യാനനിര 

തേസതിചരാഘവന് ഡ്യാനനിരതനായിരിക്കുമ്പോഴം, സാക്ഷാല് നാരാ 

൪ നാരായണനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് , പ്രഹൃഷ്ടധീടം യണംജ്ഞാത്വാട സാക്ഷാല് നാരായണറെ ട് ൨ 

സന്തോഷിച്ച മനസ്റ്റോടുക്ൂടിയ, പരിയവാദ്'നീകൌസല്യദടപ്രിയവാദി ലൻ 
നിയായ കൌസല്യ, ഭക്ത്യാആഗത്യ- ഭക്തിയോടുകൂടെ ആഗമിച്ചിട്ട് 

പ്രസന്നം തംംപ്രസന്നനായ അവനെ, പ്രണതാചപ്രണമിച്ചവളായിട്ടു, 

പ്രാഹട പറഞ്ഞു. 

ഒരുദിവസം ശ്രീരാമന് ഏകാന്തത്തില് ആത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചി 

രിക്കയായിരുന്നു. അപ്പോം, സ്വപുത്രനായ രാമ൯ സാക്ഷാല് ശ്രിനാ 

രായണനാണെന്നറിഞ്ഞിട്ട' പ്രിയപാദിനിയായ കൌസല്യ മനസ്സന്തോ 

ഷ്വത്തോടും ഭക്തിയോടും ക്രടെ വന്ന് പ്രസന്നനായ രാമനെ നമസ്തൂരി 

ചിപ്രകാരം പറഞ്ഞു. പുയതനല്ല ശ്രീനാരായണനാണെന്ന വിചാരമാണ് 

നമസ്തുരിപ്പാ൯ കാരണം. ജൂഷികളുടെ വാക്യവും ത്രീരാമപ്രസാദവും 

നിമിത്തം ശ്രീനാരായണനാണെന്നുകുമ ബോധം രാമനെക്കറിച്ച് സ 

സല്ൃക്കുണ്ടായി. 

4/7. രാമ്ത്വം ജഗതാമാദിരാദിമധ്യാന്തവര്ജിതഃ 
പരമാത്മാ പരാനന്ദഃ പൂര൪ണഃ പുരുഷ ഈശ്വരഃ 

ക്കളുടെ മുല കാരണവും, ആദിമര്ധ്യാന്ത പര് മിത ഃംആ ദിയും മദ്ധ്യവും 
അന്തവുമല്ലാത്തവനും, പരാനന്ദഃടപരമാനന്മദസ്വരൂപനും, വൂരണടട 
എങ്ങും നിറഞ്ഞവനം, പുരുഷഃ ജീവനായിരിക്കുന്നവനം. ഇനശ്വരഃ. 
റ് നയന്താവും, പരമാത്മാ പരമാത്മഥാവുമാകുന്നു. 

മകൌസ്സല്യ്യ എന്തു പറഞ്ഞുവെന്നതിനെ വിവരിക്കുന്നു: രാമ! വി 
ന്തിരുവടി പുരമാത്മാവാകുന്നു. സര്വ ശരീരങ്ങളില് ജിവര്രേപേണ വ 
സിക്കു $ ജിവി ക്കുന്ന പുരുഷശബ്ദുവാ ച്യനും, ജീവനിയന്താവായ ഈശ്വരനും, ജ ടി 
ന്മാദികളായ ആവവി രങ്ങ൭ 1) 0) വ്വ ധം വികാരങ്ങളില്ലാത്ത വനും, വൃദ്ധിക്ഷയം 

[2 

ക ലായ പരിണാമരൂ പവികാരങ്ങളില്ലാത്തവനും, പരിപൂര്ണനും, ആടി 
യും മധ്യവം അറ വന റ യവും അവസാനവുമില്ലാത്തവനും, പരമാനന്ദസ്വരൂപനും. സ 
കുല ഷേ ചു) ൫൫൧. 

ലി 
“ലോകങ്ങളുടെ മൂലകാരണസ്വരൂപനു മാകുന്നു. ഉല്പത്തി. വം, ി 

് [ [1 ത്ഥ ഇ റ് ളു ടു യ കാ ലയം ഉവയുമല ധഗത്തിനന്െൌൊ കാരണഭൂതനായതു കൊണ്ട് മൽ ൨. 
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ത്ത്യാദികളില്ലാത്ത പരമാത്മാവുതന്നെ രാമന് എന്നുറപ്പിച്ചു. ആപ്ലുകാ 

മനാണെന്നു കാണിപ്പാന് പൂര്ണ എന്ന വിശേഷണം. ഹിരണ്യഗ 

൯ മുതലായവരുടെ ആനന്ദത്തിന്നും കാരണമായിരിക്കുന്ന നിരതിശ 

യമായ ആനന്ദംതന്നെ രാമനെറ സാക്ഷാല് സ്വരൂപം. മാനുഷമായ 

പ്രാകൃതരൂപം ലോകാനുഗ്രഹത്തിന്നായി സ്വേഛയാ സ്വീകരിച്ചതു 

മാതൂരമാണെന്നഭിപ്രായം. 

49. ജാതോസി മേ ഗഭഗൃഹേ മമ പുണ്യാതിരേകതട 

അവസാനേ മമാപഫ്യദ്യ സമയോഭൂദ്രഘൃത്തമ! 

നാല്യാപ്യബോധജംഃ കൃല്സ്റ്റോ ഭവബസ്ധോനിവര്തതേ 

മമ-എനെറ, പുണ്യാതിരേകതഃടപുണ്യാധിക്ൃത്താല്, മേ ഗഭഗൃഹേട 

എന്െറ ഗദരൂപഗൃഹത്തില്, ജാതഃ അസിം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, രഘു 

ത്തമ1ടഹേ രഘുശ്രേഷ്ഠ!. അല്്യ മമ അവസാനേ സമയ ഷി 

പ്പോഠം എന്റെറ അവസാനത്തില് സമയം ആയിരിക്കുന്നു, അദ്യാപി 

ഇപ്പോഴും, ത അബോധജഃ_ അഓ്ഞാനത്തില്നിന്നുണ്ടായിരി.കന്ന, ഭവ 

ബന്ധഃസംസാരബന്ധം, കൃല്സ്പഃ ന നിവത്തതേം സമസ്തമായിട്ടു 

നിവത്തിചിടില്ല. 

ആനന്ദരൂപ പരമാത്മാവാണെമ്കിലും, നിന്തിരുവടി എന്റെറ ഭാ 

ഗ്യാധിക്യത്താല് എന്െറ ഗഭമാകുന്ന വസതിയില് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സീത പോയതുപോലെത്തന്നെ ഞാനും ഈ ശരീരംവിട്ടു പോകേണ്ട 

തായ കാലം അടുത്തിരിക്കുന്ന. ഇപ്പോഴും ആത്മസ്വരൂപത്തെ നന്നാ 

യറിയാത്തതൃകൊണ്ടു' സംസാരബന്ധം മുഴവനും നശിച്ചിട്ടില്ല. 

40. ഇദാനീമപിമേജ്ഞാനം ഭവബന്ധ നിവര്തകം 

യഥാ സംക്ഷേപതോഭൂയാ ത്തഥാ ബോധയമാംവിഭോ 

ഇദാനീം അപികള ഇപ്പോഴെങ്കിലും, ഭവബന്ധനിവത്തകം ഇഞാനം൭ 

സംസാരബന്ധത്തെ ' നശിപ്പിക്കുന്നതായ അറിവും യഥാ സംക്ഷേപ 

തഃ മേ ഭൂയാത _ഏതുവിധമായാല് ചുരുക്കത്തിലെനിക്കുണ്ടാകുമോ, 

പിഭോ!ഭജ്ഞാനസ്വരൂപ, തഥാ ഥാം ബോധയം അപ്രകാരം എന്നെ 

ബോധിപ്പിച്ചാലും. 

ഹേ പരമാത്ലന്! ഇ പ്യാഴെങ്കിലും സംസാരബന്ധത്തെ നിശ്ശേ 

ഷ്വം നശിപ്പിക്കുന്നതായ പരമാത്ഥജ്ഞാനം ഏതുവിധമുപദേശിച്ചാല് 

എനിക്കുണ്ടാകുമോ ആവിധം ചുരുക്കമായിട്ടെന്നെ ധ ഠിപ്പിക്കുവാ൯ കൃ 

പയുണ്ടാകേണമ്േമ. 
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50. നിരവേദവാഭിനീമേവം മാതരം മാതൃവത്സലഃ 

ദയാലുഭ പ്രാഹധര്മാത്മാ ജരാജര്ജരിതാം ശ്രഭാം. 

ത്രഭാം- തൃദ്ധയും, ജരാജര് ജരിതാം -ജരയാല് ജീര്൪ണയും, ഏവം നിര് 

വേദവാദിനീം ഇപ്രകാരം നിര്വേദത്തെക്കുറി.ച് പറയുന്നവളുമായ, 

മാതരം മാതാവിനോട്ട്, ദയാലുഃ മാതൃവത്സലഃ_ കരുണാനിധിയും മാ 

താവില് വാത്സല്യമുഭ്ളവനുമായവന്, പ്രാഹം പറഞ്ഞു. 

അന്തഭകരണ ത്തില്: പരിതുഭ്ധി നിറഞ്ഞും, ജരയാല് ജീര്ണിച്ചം, 

വിഷയസുഖങ്ങളില് തീരെ ആശയില്ലാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയെ ഇപ്രകാ 

രം തുറന്നു പറയുന്നവളമായ മാതാവിനോടു, കാരുണ്യവാരിധിയും മാ 

തൃവത്സലനുമായ രാമ ചന്ദ്രനിപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 
ക! 

21. മാര്൪ഗാസ്രയോ മയാപ്രോക്താ പുരാ മോക്ഷാപ്പിസാധകാഃ 
ത 

ക്രിയാ യോഗോ ഓഞാനയോഗോ ഭക്തിയോഗതശ്ച ശാശ്വതഃ 
ഠ പുരാ പണ്ട്, മോക്ഷാപ്പിസാധകാടംമോക്ഷപ്രാപ്പിയെ സാധിപ്പിക്കുന്ന, 

ത തു ൮൩ 

തൂയ$€ മാര്ഗാഭടമൂന്നു മാരഗങ്ങം, മയാ പ്രോക്താഃ- എന്നാല് പറയ 

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ക്രിയായോഗഃടക്രിയാകലാപരൂപമായ ഉപായം, ജ്ഞാ 

ന യോഗഃംതത്വഇഞാനരൂപമായ ഉപായം, ഭക്തിയോഗം ഭകതിരൂ 

പമായ ഉപായം, ശാശ്വതഃ എന്നെന്നും നിലനില്ല്ന്നതാകുന്നു. 

സൃഷ്ടിയുടെ ആഭിയിത്തന്നെ, മോക്ഷം പ്രാപിപ്പാ൯ സഹായിക്കു 
ന്ന മൂന്നു വഴികളെ ഞാന് നിശ്മയിച്ചിധിക്കുന്നു. അവം ക്രിയാസാമഗ്രി 
കമോടുക്രടിയ ഉപായം, പ്രേമരസത്തോടുക്രടിയ ഉപായം, തത്വങ്ങ 
ങ്ങച്ചെ അറിയുന്നതായ ഉപായം. ഇങ്ങിനെ മൂന്നുവിധത്തിലാകുന്നു. 
ഈ മൂന്നു മാ൪ഗങ്ങഴനും എന്നെന്നും നിലനില്ലന്നവയാകുന്നു. 

യഥാശ്രുതമായ അത്ഥം മേല്കാണിച്ചതുതന്നെ എങ്കിലും ശ്രുതി 
വിരോധം ക്രടാതെയിരിപ്പാന് അല്പും വിശേഷരിതിയില് ധഴിക്കേണ്ട 
താവശ്യമായിധിക്കയാല് അതിനെ കാണിക്കാം :__“ഇഞാനാദേവമകൈ; 

പു വല്യം ” ആത്മസ്വരൂപം അറിയുന്നതു മാത്രമാണ് മോക്ഷപ്രാപിാകു 
തത നെ 

മാ സ് ( ) 1 ] 
് തമേവവിദിത്വാതി മൃത്യമേതിനാന്യഃ പന്ഥാവില്ലതേയനാ 

യ അവനെ അറിഞ്ഞാല് മാത്രമേ മരണത്തെ അതിക്രമിപ്പാ൯ കഴി 
൨ 

ഡുകയ്യള്ള, ൂ ു യുള്ളൂ. അസ്യമായ മാര്ഗം യാതൊന്നുമില്ല എന്നിങ്ങിനെ ശ്ര 
മോക്ഷത്തിന്നടുത്ത കാരണമായിട്ടു' ഹഞാനത്തെത്തന്നെ 

ത്ത] 

ർ റി ടു 

ഠപ്പിച്ചിി 
ക്കയാല് കമ്മവും ഭക്തിയും ജ്ഞാനസാധനങ്ങളായിരിക്കുന്നതലാതെ 

പ്പ മോ റ (₹ ചട ത്തഥ ചം ഴൂ ലി. ി] ശ്ച ധാ മ്നചല്പം ഫ്ൃഥാല്യം പ്പരമസ്പ.യാ ശാരണമായാരക്കയാല് ഷ്ട 
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മ്മഭക്തികളും മോക്ഷസാധനങ്ങളാണെന്ന്' ധരിക്കുന്നതില് അബദ്ധ 
മൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കമ്മഭകതികളെ ഓഞോനസാധനങ്ങളായിട്ട്' ധരി 

ത ജി ടി നം ന നി ക്ടന്നതുകൊണ്ടു' ശ്രുതിവിരോധം പഠിഹഠിക്കപ്പെടാവുന്നതാകയാല് 
[ 4 

ഇഞാനയോഗം മൂന്നുവിധത്തിലാണെന്നു ധരിക്കേണം. ഈ ജന്മത്തില് 
ചെയ്യുന്ന നിഷ്ഠരാമകമ്മത്താല് സമ്പാദിക്കപ്പെട്ട ചിത്തശൂദ്ധിന് മി 
ത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഞാനം. ഈ ജന്മത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്തിയോഗം 
നിമിത്തം അനുഭവപ്പെടുന്ന ജ്ഞാനം. പൂര്വജന്മത്തില് ചെയ നി 

ത്ത 

ഷ്ല്രാമകമ്മത്തിനെറയും ഭക്തിയുടേയും ഫലമായി സിദ്ധിക്കുന്ന ജ്ഞാ 
നം. ഇങ്ങിനെ ആത്മസ്വരൂുപബോധം അഭിവ്ൃദ്ധിപ്പെട്ടുവരുന്നതോടു 
ക്രടെ ആനന്ദാനുഭവവും, തദ്വാരാ വിഷയവിരക്തിയും പരിപൂര്ണമാ 
യിട്ട്" ജീവ ന്മുക്താവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കും. ശരീരവിയോഗാനന്തരം വി 
ദേഹകൈവല്യപ്രാപ്ലിയുമുണ്ടാകും. കമ്മവും ഭക്തിയും മഞാനത്തെ പ 
രിപോഷിപ്പിക്കുകയും, ജ്ഞാനത്താല് മോക്ഷം സിദ്ധിക്കുകയും ചെ 
യ്യും, എന്നുള്ള അത്ഥത്തെയാണ്' ഭഗവാന് കൌസല്യയോടരുളിച്ചെ 

യ്മിരിക്കുന്നത്. 

22. തേഷാംതുസുലഭോമാര്ഗോ ഭകതിയോഗഃസുപൂജിതട 

ഭകതിവ്വിഭദൃയതേമാതസ്്രിവിധാഗുണഭേദതഃ 

സ്വഭാലോയ സ്യയസ്നേനതസ്യഭക്തിച്വിഭിദ്യതേ. 

തേഷാംതുട അവയുടെ മദ്ധത്തില്, സുലഭഃ-എളപ്പത്തില് ലഭിക്കാവു 

ന്നതും, സുപൂജിതഃ_ ഏററവും പുജിക്കപ്പെടുന്നതുമായം, മാര്ഗഃടമാര്ഗം 

ഭകതിയോഗ. ഭക്തിയോഗം, മാതഃടഹേ മാതാവേ!, ഗുണഭേദതഃടഗു 

ണങ്ങളുടെ ഭേദംനിമിത്തം, ഭക്തിം ഭക്തി, തൂരിവിധാ വിഭിദ്ൃതേടമൂന്നു 

വിധത്തില് ഭേദിക്കുന്നു, യസ്വയഃസ്വഭാവഃടയാതൊരുവന്ന്' യഡാതൊ 

രു സ്വഭാവമോ, തേന അതുകൊണ്ടു , തസ്യഭക്തിട അവന്െറ ഭ 

കതി, വിഭിദ്യതേടവിഭേടിക്കുന്നു. 

മൂന്നു മാഗ്ഗര്ങ്ങളില് ഫ്ുളപ്പത്തില് സിദ്ധിക്കാവുന്നതും ഫ്ലൂററവും 

ശ്ലാഘ്യവുമായതു' ഭക്തിമാര്ഗ്ഗമാകുന്നു. ഹേ മാതാവേ! സത്വം, രജസ്സ , 

തമസ്സ് എന്ന ഗുണങ്ങറം നിമിത്തം ഭകതി മൂന്നു വിധത്തിലാകുന്നു. ഏ 

തൊരുവനെറ സ്വഭാവം ഏതൊനന്നോ അവന്െറ ഭക്തി ആ വിധത്തി 

ലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു് മറെറാരുവന്നുമൂള ഭക്തിയില്നിന്നു ഭേദ 

പ്പെട്ടതായിരിക്കും. 

9൭. യസ്തൂഹിം സാംസമൂദ്ദിശ്യദംഭംമാത്സയുമേവവാ 

ഭേദദൂഷ്ലിശ്വസംരംഭിഭക്തോമേ താമസഃസ്തൂതഃ 
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യഭതു_യാതൊരുവനാകട്ടെ, ഹിംസാം-പരപീഡയേയോ, ദംഭംടപദ 

വി കിടേണമെന്നോ, മാത്സയുംവാ- അന്യരില് മത്സരത്തേയോ, ഉള്ദി 

ട് 2 രഭീം സംരംഭ ശൃ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട്', ഭേദദൃഷ്ണിഃ_.ഭേദണഞാനത്തോടും, സംരഭിംസം 
കി 

ത്തോടുംക്രടിയവനായിരിക്കുന്നവോ, സഃ-അവന, മേ താമസഃ ഭക്തഃ 
ി സൃതഃ- എനെറ താമസഭക്തനാകുന്നു വെന്ന, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിര 

റ് 
ള്യന്നു. 

ഭക്തി മുന്നുവിധത്തിലാകയാല് ഭക്തനും മൂന്നു വിധത്തിലുണ്ടെ 

നു കാണിക്കുന്നു. 
വ 

ഏതൊരുവന്, ശത്രനാശത്തെയോ, മഹാനാണെന്ന് പരന്മാര് 

കീത്തിക്കേണമെന്നുളഒ ആഗ്രഹത്തെയോ, അന്വോല് കഷം കാണ്മാന് 

കഴിയാതെ അതിന്െറ നാശത്തെയോ, ഉദ്ദേശിച്ചെന്നെ പ്രതിമാദിക 

ളില് പൂജിക്കുന്നവോ അവന് തമോഗുണം അധികമുള്ള ഭക്തനാണെ 

ന്ന് ഞാന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്ന് ജീവികമെക്കുറിച്ച്' ഭേദഭാ 

വനയും, ക്രോധാദിദൂരഗുണങ്ങളുമുളമ തിനാല് അവനെറ ഭക്തിക്കു പ 

രിശുഭ്ധിയില്ല. 

24. ഥലാഭിസന്ധിഭോഗാത്ഥീ ധനകാധോയശസ്പഥാ 

അര്ചാദൌഭേദബ്ുദധ്യാമാം പൂജയേല്സതുരാജസട 

ഫലാഭിസന്ധിട -സ്വര്ഗഫലത്തില് ആഗ്രഹത്തോടുക്രടിയും, ഭോഗാ 

ത്ഥിടഇഹലോകസു ഖത്തില് പ്രാത്ഥനയോടുക്രടെയും, ധനകാമടതഥാ 

യശഃംധനത്തെയോ യശസ്സിനെയോ കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും, ഭേദബു 

ധ്യാ ജീവനും ഈശ്വരനും ഒന്നാണെന്ന ഭാവത്തോടുക്രടാതെയും, 

അര് ചാദൌം പ്രതിമാദിയില്, മാം- എന്നെ, പൂജയേല്പൂജിക്കുമോ, 
സടഭതു രാജസഭ അവനാകട്ടെ രാജസന്. 

സ്വര്ഗലോകസഖം ലഭിക്കേണം, ഈ ലോകത്തില് സുഖം കി 
ട്ടേണം, ധനം, കിത്തി മുതലായവ വദ്ധിച്ചുവരേണം എന്നാഗ്രഹത്തോ 
ടം ജീവനും ഇശ്വരനും വെവ്വേരെതന്നെയെന്നുള്ള വിചാരത്തോടം 
കൂടെ എന്നെ പ്രതിമാദികളില് യാത്തെരുവന് പൂജ ചയ്യുന്നുവോ ആ 
വന് രജോഗുണപ്രധാനിയായ ഭക്തനാശുന്നു. 

25 പരസ്യ ന്നര്പിതംയസ്ത്ര, കമ്മനിഹരണായവാ 

കത്ത്യമിതിവാകളാല് ഭേദബുദ്ധ്യാസസാത്വിക$ 
യഭതുംയാതൊരുവനാകട്ടെ, പരസ്തി൯- പരനില്, അപ്പിതംഅപ്പ്ക്ക 
പ്പെട്ടതായിട്ടോം, കമ്മനിഷ്രണായവാംകമ്മങ്ങളുടെ യി 

ട്ടോ, കത്തവ്യം ഇതിവാം ചെയ്യു പ്പെടേണ്ടതാണെന്ന വി പാരത്താലോ, 
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ഭേദബുദ്ധ്യാ- ഭേദഭാവനയോടുകൂടെ, കര്മകയ്യ്യാത് കര്മം ചെയ്യുമോ, 
സഭസാത്വികട അവന് സത്വഗുണപ്രധാനിയാകുന്നു. 

ടു ലു യാതൊരുവനു, സവ്ൃകമ്മബന്ധവും നശിപ്പാന്പേണ്ടി പരമേ 
ശ്വരനില് സമപ്പി ച്ചകൊണ്ടോ, ചേദം വിധിച്ചിരിക്കയാര ചെയ്യേണ്ട 
താവശ്യമാണെന്ന വിചാരത്താലോ, ജീവനും ഇരശ്വരനും ഭിന്നനാ 
ണെന്നുള്ള ഭാവത്തോടുക്രടെ, നിത്യനൈമിത്തികാദികമ്മങ്ങളെ നട 
തന്നുവോ അവന സത്വഗുണപ്രധാനിയായ ഭക്തനാകുന്നു 

90. മത്ഥഗുണമശ്രയണാദേവ മയ്യ്യനന്തഗുണാലയേ 

അവിച്ചിന്നാമനോവൃത്തിര്യഥാഗംഗാംബുനോംബുധൌ 

27. തദേവഭക്തിയോഗസ്യലക്ഷണം നിര്ഗുണസ്യഹി 

അഹൈരുകൃവ്യവഹിതാ യാ ഭക്തിര്മയിജായതേ 

25. സാമേസാലോക്ൃസാമീപ്യ സാര്ഷ്ടിസായൂജ്യമേവവാ 
ദദാതൃപിനധൂഹ് ണന്തി ഭക്താമല്സേവനംവിനാ 

29. സഏവാത്യന്തികോയോഗോ ഭക്തിമാർര്ഗസ്യഭാമിനി 

മല്ഭാവംപ്രാപ് നയാല്തേന അതിക്രമൃഗുണത്ൂരയം. 

മല്ഗുണാശ്രയണാത് ഏവംഎനെറ ഗുണങ്ങളുടെ ആത്രയണം ഹേ 

തുവായിട്ടുതന്നെ, അനന്തഗുണാലയേ മയിംഅനന്തഗുണങ്ങളുടെ ആ 

ലയമായിരിക്കുന്ന എന്നില്, അംബുധൌട സമുദ്രത്തില്, ഗംഗാബുനഃ 

യഥാംഗംഗാജലത്തിനെറയെന്നപോലെ, അവിക്ണ്രിന്നാമനോവൃത്തി. 

ധാരമുറിയാതെയിരിക്കുന്ന മനോവ്യാപാരം, നിര്ഗുണസ്യ ഭക്തിയോഗ 

സ്യടഗുണാതീതമായ ഭക്തിയോഗത്തിനെറം, ലക്ഷണം തത് ഏവംല 

ക്ഷണം അതുതന്നെ. അഹൈതുകികഹേതുവോടുക്രടാത്തതും, അവ്യവ 
ഹിതാടമറലോടുക്രടാത്തതുമായ, യാഭക്തിഭടടയാതൊരുഭക്തിം മയി 

ജായതേംഫഎന്നില് ജനിക്കുന്നുവോ, സാഭത്മതു്, മേ-എനെറ, സാലോ 

ക്യസാമീപ്യസാര്ഷ്ടിസായൂജ്യം ഏവ വാടസാലോക്യം സാഥീപ്യം സാര് 

ഷ്യം, സായൂജ്യം എന്നവയെം ദദാതി അപി ദാനംചെയ്യയുന്നുവെങ്കിലും 

മത്സേവനം വിനാംഎനെറ സേവയെ ഒഴികെ, നഥൃഹ് ണന്തിഷഗ്ര 

ഹിക്കുന്നില്ല, ഭാമിനി!ടഹേ ഉത്തമേ ഭക്തിമാര്ഗസ്യംഭക്തിമാര്ഗത്തി 

നെറ, ആത്യന്തികടയോഗഃ-പരമാവധിയായ യോഗം, സഃ ഏവടഅ 

തുതന്നെ, തേനം അതുകൊണ്ട് , ഗുണത്രയം അതിക്രമ്യ-ഗുണത്രയത്തെ 

അതിക്രമിച്ചിട്ട്, മല്ഭാവം പ്രാപ് ൯നയാല്എനെറ ഭാവത്തെ പ്രാ 
നി: 

റപ് 3൨൨ , 



ഏഴാം സരഗ്ഗം. 10210 

എനെറ ഗുണത്തെ ആത്രയിക്കേണമെന്ന വാഞ്ങരയാല് അവധി 

യില്ലാത്ത കല്യാണഗുണങ്ങളുടെ നിവാസസമാനഭൂതനായ എന്നില്, 

ഗംഗാജലത്തിനെറ നിരന്തരപ്രവാഹം സമുദ്രത്തില് ചെന്നുലയിക്കുന്ന 

തുപോലെ, യാതൊരുവനെറ ധാരമുറിയാത്തതായ പ്പേമഭാവം ലയി 

ക്കുന്നു വോ ആ ഭക്തി എനെറ സാലോക്യത്തെയും സാമിപ്യത്തെയും, 

സമാനമായ ഐശ്വ്യൃത്തെയും സായൂജ്യത്തെത്തന്നെയും ആ ഭകതന്നു 

പ്രാത്ഥിക്കാതെതന്നെ നല്കുന്നുവെങ്കിലും അപന് രഅ്അതൊന്നിനേയും 

സ്വീകരിക്കുന്നില്ലം എന്ത്രകൊണ്ടെന്നാല് ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുന്ന 

തായാൽ എനെറ ഭമനം അവന്നു സാധക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടവന്ന 

തിലൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല. അതുതന്നെയാകുന്നു ഭകതിയോഗത്തിനെറ 

പരമാവധി, മറവില്ലാത്തതും യാതൊന്നിനെയും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കു 

ന്നതുമായ ഈ ഉത്തമഭക്തിയോഗത്തിന്െറ സഹായത്താല് ആ ഭ 
ക്ത൯ ഗുണത്രയങ്ങഴെയും അതിക്രമിച്ചിട്ട് ഞാനായ്ക്കുന്നെ ഭവിക്കുന്നു. 

ആ ഭകത൯ എന്നില്നിന്നു ഭിന്നനല്ല. ഞാന്തന്നെ അവന്. ത 
ന്നെ ഞാന് എന്നു സാരം. 

60. മഹതാ കാമഹീനേന സ്വധമ്മാചരണേനച 

കമ്മയോഗേണ ശസ്നേന വര്ജിതേന വിഹിംസനം 
61. മദ്ൃശനസ്തതി മഹാപൂജാഭിഃസ്കൃതി വന്ദനൈഃ 

ഭൂതേഷു മല്ഭാവനയാസംഗേനാസത്യപര്ജനൈട 

02. ബഹുമാനേന മഹതാം മുടഖിനാ മനുകമ്പയാ 
സ്വസമാനേഷു മൈത്ര്യാചശമാദീനാം നിഷേവയാ 

03. പവേദാന്തവാകൃത്രവണാല് മമ നാമാനുകീത്തനാര് 
സല്സംഗേനാ൪ജവേനൈവഫഹ്യഹമഃ പരിവര്ജനാല് 

(04. കാം ക്ഷയാമലധമ്മസ്യ പരിശ്ുദ്ധാന്തരോജനഃ 
മല്ഗുണശ്രവണാദേവ യാതിമാമംജസാജനഃ. 

കാമഹീനേനംകാമത്തോടുക്രടാത്തതും, മഹതാ മഹത്തായും, വിഹിം 
സനം വര് ജിതേനടഹിംസയെ വര്ജിച്ചിരിക്കുന്ന ന്നതും, ശസ്നേനടപ്രശം 
സാഹവും, സ്വധമ്മാചരണേന കരമയോഗേണടസ്വധര്മാചരണ 
രൂപവുമായ കര്മയോഗത്താലം, മദ്ദശനസ്തുതിമഹാപൂജാഭി -എനെറ 
ദശനം, സ്തൂതി, മഹാപൂജ എന്നിവയാലും, സൃതിവന്മനൈഃ_ _സ്തരണം 
പനം എനിപരാലും േഷ വ് -ഭൂതങ്ങളില് എറെ 

-സംഗമില്ലായ്യയാലും ം അസത്യവരജനൈഃ_ 
അസത്യത്തെ വര്ജിക്കന്നതിനാലം, - മഹതാം ബഹുമാനേനം മഹത 
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ക്കളുടെ ബഹുമാനത്താലും, ദുഃഭഖിനാം അനുകമ്പയാടദുഭഖമുമുള വരുടെ 
പേരില് അനുകമ്പയാലും, സ്വസമാനേഷു മൈത്ര്യാചം തനിക്കു സമ 
ന്മാര൪്ല് മൈത്രിയാലും, ശമാദീനാം നിഷേവയാം ശമാദി കളുടെ നിഷേ 
വയാലും, വേദാന്തവാകൃശ്രവണാല്കവേദാന്തവാക്യങ്ങളുടെ ശ്രവണ 
ത്താലും, മമ നാമാനുകീത്തനാല്ടഎനെറ നാമകീത്തനത്താലം, സല് 
സംഗേനട സജ്ജനങ്ങളോടട ചേച്യയാലും, ആര്ജവേന ഏവം ആര്ജു 
വത്താലും, അഹമ പരിവര്ജനാല്ട അഹക്കാരത്തിനെറ നിരാസത്താ 
ലും, അമല ധരമസ്യകറംക്ഷയാടഅമലമായ ധമ്മത്തിനെറ കാംക്ഷ 
യാലും, പരിശ്രദ്ധാന്തരഃ ജനം പരിശുദ്ധമായ അന്തരംഗത്തോടുക്രടി 
യ ജനം, മല്ഗുണത്രവണാത് ഏവംഎനെറ ഗുണങ്ങളുടെ ശ്രവണം 
കൊണ്ടുതന്നെ, മാം അംജസായാതിം ഏന്നെ സുഖമായിട്ട് യാനം ചെ 

ന്നു, 
ഫലം കാംക്ഷിക്കാതെയും ഹിംസയില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് പ്രശംസാ 

ഹവും, സ്വധരമാചരണസ്വരൂപവുമായിരിക്കുന്ന കമ്മയോഗത്താലും 
എന്നെ പ്രാപിക്കാം. മുകളില് വിവരിച്ച ഭക്തിയോഗം സിദ്ധിപ്പാന് 
സഹായിക്കുന്ന ധമ്മങ്ങമെ വിവരിക്കുന്നു. കമ്മയോഗാനുഷ്ഠാനും ഭ 

ക്തിയോഗത്തെ നല്കും. എന്റ ലിംഗങ്ങളെ നേതൃംകൊണ്ടും, അ 

വതാരസ്വരൂപത്തെ ധ്യാനംകൊണ്ടും കാണുക. എനെറ ഭക്തവാത്സ 
ല്യാദിഗുണങ്ങളെ സ്തൃതിക്കുക. പുഷ്ട്ാടികഠംകൊണ്ട്' മഹാപൂജ ലെയ്യയു 

ക. ഏഎനെറ രൂപത്തെ മനസ സ്തൃരിക്കുക. എന്നെ നമസ്തരിക്കുക. 
സവ്വ ചരാചരങ്ങളിലും ഞാന് _ സര്വേശ്വരന്. വസിക്കുന്നതായിട്ട് 

വി ചാരദൂഷ്ടികൊണ്ടു കാണുക. യാതൊരു ബാഹ്യസഖവിഷയങ്ങളി 

ലും ചേച്ചയില്ലാതെയിരിക്കുക, ത്രിവിധകരണങ്ങറം കൊണ്ടും, സത്യ 

മായി പ്രവൃത്തിക്കുക, മഹാത്മാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക, മുഃഖിക്കുന്നവ 

രില് കരുണ കാണിക്കുക. തന്നെപ്പോലെയുള്ള വരില് മിത്രഭാവത്തെ 

പ്രദശിപ്പിക്കുക, ശമദമാദി ഗുണങ്ങളെ നിരന്തരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തു 

ക. വേദാന്തവാക്യങ്ങകെ ഗുരുമുഖത്തില്നിന്ന് അത്ഥം മനസ്സിലാക 

ത്തക്കവിധം കേഠക്കുക. ധാരമുറ്യാതെ നാമങ്ങറം ജപിക്കുക. സ 
ജമുനങ്ങളോടുക്രടെ എപ്പോഴും ചേച്യുള്ളവനായിരിക്കുക, കപടം 

കൈവെടിഞ്ഞു” സമു ചിതമായവിധം പ്രവൃത്തിചെയ്യുകം ശരീരേന്ദ്രിയാ 

ടരികളില് ഞാനെന്നുള്ള അഭിമാനത്തെ തീരെ വിട്ടുകളയുക, നീിമ്മലധ 

മ്മത്തെ ആഗ്രഹിക്കുക, എന്നീയഭ്യാസങ്ങംകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാന്തഭക 
രണനായ ജനം എന്െറ ഗുണങ്ങളെ പ്പറയുന്ന നാമകിത്തനത്താല്ത 

ന്നെ ഒട്ടും കഷ്ടംക്രടാതെ എന്നെ പ്രാപിക്കും, 
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നളം ആ ത്ൃന്തകള ദ.ഹൃതഃ 
ി യനാതിവ്രജ്യത്രിഗുണാന് മല്ഭാവായോപപല്ലതേ?” 

ന പരമപ്പേമം എന്നിലുണ്ടായാല് ത്രിഗുണ 

ത്ത തതിക്രമിച്ച്' എന്െറ സച്ചിദാനന്ദഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാന് 
) റു ധാധിക്കുമോ അതുതന്നെയാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിനെറ പരമാവധി. 

ഏതൊരവസ്ഥയെത്തുമ്പോഴം ഭഗവാന്തന്നെ സവ്ൃഭൂതങ്ങളിലും 
൭൭ ത്മരൂപ്പേണ വസിക്കുന്നുവെന്ന ദുഡജ്ഞാനമുണ്ടാകുമോ അതത് 

പിന്നെ പുജ്യപൂജകഭാവത്തിന്നവകാശമില്ലാത്തതിനാല് സല്യാത്മഭാവ 
ത്ത നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചറപ്പ് പ്പിച്ച് സാക്ഷാത്തായനുഭവിച്ചറിലാന് ത 
8൭ സ്ഥിതിയില് ഭക്തിയോഗം, യ എത്തിക്കുന്നു. അതുകെ 
സ് : ് ത്തിര്മ്മ്ിിവയിന്ചു ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്യ”? എന്നു മു 
മ്പ പറത്ഞെതിനെത്തന്നെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞു ബലപ്പെടുത്തിയിരി 
ദ9ന്നു. 

05. യഥാവായുവശാല്ഗന്ധഃ സ്വാശ്രയാല്ഘ്വോണമാവിശേത് 
യോഗാഭ്യാസരതം ചിത്തമേവമാത്മാനമാവിശേത്. 

വായുവശാത് _വായുവിന്നധീനുമാകനിമിത്തം, ഗന്ധഃടമണംം സ്വാശ്ര 
വാത് അതിന്െറ അധിഷ്ഠാനത്തില്നിന്ന് ം യഥാഘ്രാണം ആവിശേത് 
ുതുവിധം ഘ്യാണത്തെ റി; ഏവംട ഇപ്രകാരം, 
 സ്യാഗാല്യാസരതം ചിത്തം യാഗാഭ്യാസത്തില് രസിപ്ചിരിക്കുന്ന ചി 
രി, ആത്മാനം ആവിശേത് ആത്മാവി ആവേശിക്കും. 

വായുസംഷക്കം നിമ്്ത്തം സുഗന്ധം; ൨. 4ഷ്വാദികളില്നിന്നു പുറ 
പുട്ട് ഘവാണേന്ദ്രിയത്തെ ഏതുവിധം പ്രാപിക്കുന്നു വോ അ തുപോലെ 
തന്നെ യോഗാഭ്യാസത്തില് രമിക്കുന്ന ന്ന മനസ്സ് ആനനയസ്വരൂപമായ 

൮ ത്ഥ്വാറ രിനെ ന പ്പ്യാപ വിശന്നു. 

00. സ്വേഷു പ്പാണിജാം തേഷുഹ്യഹമാത്മാവ്യവസ്ഥിതഃ 
ത്തഥമ ഓഞൊത്വാവിമുഡ്മാത്മാകുരുതേ ശേവലംബഹിഃ 

വേ, മുപ്രാണിജാതേഷു_ സരവ്വപ്ര ണി വര൪ഗ്ഗങ്ങ മില്, അഹംഹി। ആ 
വ്യവസ്ഥിതഃഞാന്൯ന്തന്നെ ആത്മ: യിരിക്കുന്നു തം അമാഞാ 35ആ എന്നെ അറിയാതെ, വിമൂ്ധാത്മാചമുഡമായ മം ട്ടത്ര 

യവന്, ബഹിഃ ശോേവലം കുരുതേംപഠമേ മാത്രം ചെയ്യുന്നു. 
അധ ഭദഭാവനകൊണല്ലാതെ ചിത്തത്രദ്ധിജണ്ടാ 

ത്വതെരെയ്യറ, പിക്കവാന്വേണ്ടി, ദഭേദഭാ 
ത മലയ്യുന്ന പൂജയെ നിനന്മികുന്നു: __ 

യില്ല എന്നും, 
വവനധ്യാടുക്രടെ പ്രതിമാദിക, 
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സകല പ്രാണിപര്ഗ്ഗങ്ങളിലും ആത്മാവായിരിക്കുന്നപന് ഞാന് 
തന്നെയാകുന്നു. എന്നെ ആ വിധമറിയാതെ വിചാരശൂന്യനായ മനു 
ഷ്യന് പ്രാണിപര്ഗത്ത'ല്നിന്ന്' ബഹിഭാഗത്തിലാണ് ഞാനുമുഖ തെന്നു 
വിചാരിക്കുന്നു. 

67. ക്രിയോല്പന്നൈന്നൈകദഭേദൈര്ദ്രപ്വ്യൈര് മേനാംബതോഷണം 
ഭൂതാവമാനിനോര് ചായാമര് ചിതോഹംന പൂജിതഃ 

08, താവന്മാമര് ചയേദ്ദേവം പ്രതിമാദൌ സ്വകമ്മഭിഃ 

യാവല്സധ്ലേഷുഭൂതേഷു സ്ഥിതം ചാത്മനിനസ്തുരേത് 

കിയോല്പന്നൈഃ നൈകഭേദൈഃക്രിയയില്നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന ബഹു 

വിധ ഭേദങ്ങളോടുക്രടിയ, ദര്യൈടടദ്രവ്യങ്ങഠംകൊണ്ടു, അംബ/കഹേ 

മാതാവേ!, മേന തോഷണം-എനിക്കു സന്തോഷമില്ല, ഭൂതാവമാന 

നഃ ഭൂതങ്ങളെ അവമാനിക്കുന്നവനാല്, അര്ചായാംടപ്രതിമയില്, 

അര്ചിതഭ അഹം പൂജിക്കപ്പെട്ട ഞാന്, ന പൂജിതഃ ടപൂജിക്കുപ്പെട്ടവ 

നല്ല, സമ്വേഷു ഭൂതേഷുടസവ്വ ഭൂതങ്ങളിലും, ആത്മനിചട ആത്മാവി 

ലും, സ്ഥിതം മാം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന എന്നെ, യാവത് ന സ്കരേത് - 

ഏതുവരേ സ്മൂരിക്കയില്ലയേോ, താവത് ടഅതുവരെ, സ്വകര്മഭിഃടത 

ന്െറ കമ്മങ്ങഠം കൊണ്ട്, പ്രതിമാദൌംപ്രതിമ മുതലായതില്, ദേവം 

മാംദേവനായ എന്നെ, അര് ലയേത് അര് ചിക്കേണം. 

കമ്മഭേദങ്ങം നിമിത്തം കല്ലിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുവിധങ്ങളായ 

നവേദ്ൃദപ്യങ്ങള്ം സമദ്ധിക്കുന്ന്തുകൊണ്ട് ഹേ മാതാവേ! എനക്കു 

വ എന്നുമാത്രമല്ല, പ്രാണികളെ അവമാനിക്കുന്ന 

ഒരുവ൯ പ്രതിമാഭികളില് എന്നെ പൂജിക്കുന്നുവെദ്ച്ലും അവനാല് 

ഞാന് പൂജിക്കപ്പെട്ടവനല്ല. അവട ൭൯൨ പൃജ, യഥാത്ഥപൂജ ല്ലം എ 

ന്നാല് പ്രതിമ യാ പുജിക്കുകു തന്നെ വേണ്ടയെന്നല്ല 

ഞാന് പറയുന്നതു് ം സര്വഭൂതങ്ങളിലും പി; ആത്മസ്വ 

രൂപനായിരിക്കുന്ന എന്നെ സര്വത്ര സമനായിട്ടു കാണ്മാനുമുള ബോ 

ധമുണ്ടാകുന്നതുവരെ സ്വവദ്ട്്ാശ്രമാദിവിധിക ളെ യ. 
നി 

തൃനൈമി ത്തിക കമ്മാനു്ലമനേങ്ങളോടക് ഉടെ പ്രതിമാദികളില് എ൭ 

പൂജിക്കേണം. സരവത്ര സമദഗരനമാണ് മഹാപൂജയെന്നു സാരം. 

അഹ ംസമ്വേഷുഭൂതേഷു ഭൂതാ ത്മാവസ്ഥിതഃസദാ 

തമവജ്ഞായമാംമത്ത്യഃ കുരുതേര ലാവിഡബേനം? 

ശ്രീമല് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 3. അ. 29 ്ല്രോക്? 1. 
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മാന് സര്വഭൂതങ്ങളിലും ആത്മാവായിട്ടു സര്വദാ വസിക്ക 

ന്നു. ആ ഏന്നെ തഅനാഭരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിമാദികളില് പൂജിക്കുന്നതു 

കേവലം അനുകരണം മാതൃമല്ലാതെ യഥാത്ഥമായ പൂജയല്ല.” എന്നു 

ഭഗവാന് ശ്രീ കപ്ലന് മാതാവായ ദേവഫൂതിയോടുപദേശിച്ചുതി 

നെത്തന്നെ ഇറിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് കൌസല്യ്യാദേവിയോടും അരു 

കിചെയ്യിിക്കുന്നു. 

൫9. യസ്തൂഭേദം പ്രകരുതേ ആത്മനശ്ച പരസ്യച 

ടിസദ്ൃഷ്ണിഭയംമൃത്യ സ്ത സ്യകയ്യാന്നസംശയ 

ആത്മനഃ ചം ത്ആത്മാവിന്നും, പരസ്യചട പരന്നും, ഭേദം-ഭേദത്തെം 

യകോരുതേ_ യാതൊരുവന് വിചാരിക്കുന്നുവോ, സഃ ഭിന്നദുഷ്ടിട--അ 

വന് ഭേദബുദ്ധിയോടുക്രടിയവന്, തസ്യ- അവന്ന്, മുത്യൂഃടയമന്ം, ഭയം 

കയ്യാത് ടഭയത്തെ ജനിപ്പിക്കും, ന സംശയഭംസംശയമില്ല. 

തനിക്കും അന്യന്നും യാതൊരുവന് ഭേദത്തെ സജല്ലിക്കുന്നു വോ? 

താന് വേറെ, അന്യന് വേറെ, എന്നു യാതൊരുവന് വിചാരിക്കുന്നു 

വോ? അല്ലെകില്, പ്രാണികളില് കാണപ്പെടുന്ന ജീവചൈതമ്പവും, 

സര്വത്ര പരിപൂണ്ണമായിരിക്കുന്ന ഇമശ്വരചൈതരംന്യവും ഒന്നല്ല, രണ്ടു 
ഴ് ഗ് ്ി [ 

തന്നെ എന്ന്” ആര് വിചാരിക്കുന്നുവോ അവന സമദശനമുള്ള വനല്ല, 

അവന്ന് പുനര് ജന്മമരണാദിഭയം വീണ്ടം വീണ്ടുമുണ്ടായിക്കൊണ്ടുത 

ന്നേയിരിക്കും, സംശയമില്ല. 

മുത്യോഭസമൂത്യമാപ്പോത്യ ഇഹനാനേവപശ്യത”” 
ല് തം ന് ന ചം 

യാതൊരുവന് ഈ ചരാചരങ്ങളില് വ്യയാപിച്ചിരിക്കുന്ന ചൈത 

ന്യം ഒന്നല്ല, അനേകമാണെന്നു കാണുന്നുവോ അവന് മരണാനന്തരം 
ഠ നു 4 മ] ൽ ല് 

വിണ്ടും മിപ്പാനായിട്ടുതന്നെ ജനി 3൭൦. ഡ്ലുന്നു ബ്ലഹദാരണ്യകശ്മതി 

ഉ പദേശിക്കുന്നു. 

“ആത്മനശ്ചപരസ്യാപി യ കരോത്ൃന്തരോദരം 

തസൃഭിന്നദ്ശോമൃത്യര്വിദധേ ഭയമുല്ബണം.?” 

ഭാ. സ. 9. അ. 99. ശോ. 21. 
[2] [7 

] 

ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല, രണ്ടുതന്നെയെന്ന വിച്വാധം 
ടി ലു ലയ 

അല്ല തമാ ഹിട്ടെങ്കിലും ഹ്ൂമതൊരു വനുണ്ടോ ദേദഭാവനഷുക്ഷ അവ 
മി! റ ന 

ന്നു മഹത്തായഭയം ജന്മമരണാഭദ കറം നി മൂ ത്തമുങ്ടദാഷും. 

40. മാമതഭ സരവഭൂതേഷഃ; പരിച്ച 6 ന്നഷു സംസ്ഥിതം 

പ.” 

വ്യുകം മൊഗനേന മാനേ൯ മെമത്്യവോരചേഭനന്യ ധിഃ 
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ച ന്ന റ അത. അതുകൊണ്ടു, പരി ച്ണ്ിന്നേഷു സർവഭൂതേഷു പരിച്ഛ്രിന്നങ്ങളാ 

യ സര്വ ഭൂതങ്ങളിലും, സംസ്ഥിതം ഏകം മാട സംസ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 
ഏകനായ എന്നെ, ഇഞാനേനകണഞാനംകൊണ്ടും, മാനേനം മാനം 

കൊണ്ടും, മൈത്യഠ വാ-മൈത്രികൊണ്ടം, അനന്യധീട-അന്യബ്ുദ്ധി 
റ് യോടുക്രടാത്തവനായിട്ടു', അര്ചേത് ട അര്ചിക്കേണം. 

അതുകൊണ്ട് , പരി ച്ഛിന്നങ്ങളായിരിക്കുന്ന സകല ഭൂതങ്ങളിലും 

ഒരുപോലെ വസിക്കുന്ന അ പരിച്ചിന്നനും ഏകനുമായിരിക്കുന്ന എ 

ന്നെ അറിയേണം, സര്വഭൂതനിലാസനായ എന്നെ മാനിക്കേണം, 

സര്വ്ഭൂതങ്ങളിലും ധിതൂഭാവത്തെ അംഗീകരിക്കേണം, ഇങ്ങിനെ ഞാ 

നൊരുവന് മാത്രമല്ലാതെ അന്യയമായിട്ടു്' യാതൊന്നുമില്ലെന്നു ദൂഡ്ധഭാവ 

നയോട്ടക്രടെ എന്നെ പൂജിക്കേണം. അതുതന്നെയാണ് യഥാത്ഥമായ 
പൃജയെന്നഭിപ്രായം. 

71. ചേതസൈവാനിശം സവ്ൃഭൂതാനിപ്പണമേല്സ്ധിട 

ണഞാത്വാമാം ചില്ഘനം ശുദ്ധം ജീവരൂപേണസംസ്ഥിതം 

ഹി ജീ ലീ സുധീഭ_ശോഭനയായ ബുദ്ധിയോടുക്രടിയവ൯,ജീവരൂപേണകജിവസ്വ 

രൂപനായിട്ട്", സംസ്ഥിതം -സംസ്ഥിതിചെയ്യന്നവനും, ശുദ്ധം മാലി 

നൃമില്ലാത്തവനും, ചില് ഘനം ജ്ഞാനമാതൂരനമായം മാം-ഷ്ുന്നെ, 

ഓഞാത്വാട അറിഞ്ഞിട്ട്, സവ്ൃഭൂതാനി-സച്ൃഭൂതങ്ങളേയും, അനിശം 
൭ 

ഫഎപ്പോഴം, ചേതസാ ഏവം ചേതസ്സുകൊണ്ടതന്നെ, പ്രണമത ടയ 

ണമിക്കേണം. 
റി പുവ് ളിച്ചു ടം രാ വാദി പ്രതിമാദികളില് ഭക്തിപൂവ്വം പൂജിച്ചതുകൊണ്ടു രാഗദ്വേഷാദ! 

കറം നീങ്ങി അന്തഭകരണപഠിശുദ്ധി സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തനു സവ്ൃഭ്ൂ 

തങ്ങളിലും ജീവരൂപേണ വസിക്കുന്നവനും, രാഗാദി മാലിന്ൃസ്സുശം 

പോലുമില്ലാത്ത മ്ഞാനസ്വരൂപനുമായിരിക്കുന്നവ൯ ഞാന്നെന്നറി 
ടി 

മരരിട്ടു , എന്റെറ വാസഭവനങ്ങളായിരിക്കുന്ന സര്വ്വഭൂതങ്ങക്കേയും 

മനസ്സകൊണ്ടെപ്പോഴും നമസ്തൃരിക്കേണം. 
ര 

79. തസ്താല് കദാ ചിന്നേര് ഷ തഭേദമീശ്വരജീവയോഃ 

ഭക്തിഷയോഗോ ഇജഞാനയോഗോ മയാമാതരുദീരിതഃ 

ല് ആലംബ്്യൈകതരംവാപി പുരുഷഃ ശമമൂച്ഛതി 
; റു 

തതോമാം ഭക്തിഷോഗേന മാതഃസവ്ൃഹൃദിസ്ഥിതം 

പുത്രരൂപേണവാറവീര്യം സ്മൃത്വാശാന്മിമറ ാഡ്ഡ്പ്യസി. 
ടല! 

തസ്മാല്ക അതുകൊണ്ടു കദാചിത് ചഒരു കാലത്തും, ഈശ്വരമീവ 
൭ ം ടട ത്തു സ റ [കി ഃ 

യ്യോഃടതൂവശപനന്നും ജ]വന്നും തമ്മല്ം ഭേദം ഭേദുത്തെ, ന ഈധക്ഷ 



ന 1693 

ത ഈക്ഷിക്കരുതു്, മാതഃ_ഹേ മാതാവേ! ഭകതതിയോഗ ജഞാനയോ 

ഗഃഭകതിയോഗവും ഇഞാനയോഗവും., മയാ ഉ ദീരിതഃ-എന്നാല് ൭ 

ടീരണം ചെയ്യപ്പെട്ട, ഏകതരം വാ ആലംബ്യ-ഏ തെങ്കിലും കി 

ആ ലംബിച്ചിട്ടു', പുരുഷഭമനുഷ്യയനം ശമം ജ്ച്ഛതിടശമത്തെ പ്രാപ 

ന്നു. മാതഃചഹേ മാതാവേ! തതഃ അതുകൊണ്ടു, സര്വഹൃദിസ്ഥ। 

തംമാം സര്വ ഹൃദയത്തില് സ്ഥിതനായ എന്നെ, ഭക്തിയോഗേന- 

ഭക്തിയോഗംകൊണ്ടൊ, പുതുരൂപേണവാംപുത്രനെന്ന ഭാവത്തോടുക്ര 

ടെയോ, നിരൃംസ്ലൃത്വാ-എപ്പോഴും സ്തരിചിട്ട്, ശാന്തം അവാപഫ്തുപ്യസിട 

ശാന്തിയെ അങ്ങുന്ന് പ്രാപിക്കും. 
നി ര്യ 

സര്വഭൂതങ്ങളിലും ജിവരൂപേണ വസിക്കുന്നവന് ഞാന്തന്നെ 

ആയമൃകൊണ്ട്, ജീവനും ഈശ്വരനും ഒന്നല്ല രണ്ടാണൈന്നുമ്ഭ വിചാ 

രം ഒരു കാലത്തുമുണ്ടാകാതിരിക്കേണം. ഹേ മാതാവേ ഭക്തിയോഗ 

വും ജഞാനയോഗവും എന്നാല് പറയപ്പെട്ടു. രണ്ടില് ഏതെങ്കിലുമൊ 
0 ടു റു 

ന്നിനെ അവലംബിക്കുന്ന പുരുഷന് സംസാരമുഃഖങ്ങളെ അതിക്രമ 

ച] പരമശാന്തിയെ പ്രാപിക്കും. ഹേ മാതാവേ! അങ്ങുന്നാകട്ടെ, ഭ 
ക്തിയോഗത്തെയോ അഥവാ, പുത്രനെന്നു ചഃ പ്രേമത്താല് ത്തന്നെയോ, 

സര്വ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന എന്നെ നിരന്തരം സ്തരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 

ശാന്തിയെ യ പ്രാപിക്കും. 

ര ് [ടി ച ക ബൃഹ്മസ്വരൂപനായ ശ്രീരാമനെറ സത്ചസ്വരൂപത്തെ അറിയാം 
തെയാണെദ്ിലും, ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്, മനസ്സില് വിചാരിക്കുന്ന 
മുകൊണ്ടു മുക്തി സിദ്ധിക്കുമെന്നു കാണിപ്പാനാണ് “പുതൂരൂപേണവാ* 

ച റീ ര യ ] എന്ന പക്ഷാന്തരത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചതു്. വസ്തൂനിഷ്ഠമായ ഗുണം ഏതു 
വിധത്തില് വിചാരിച്ചാലും ഭേദപ്പെടുകയില്ലെന്നു സാരം. 

(4. ശുത്വാരാമസ്യവ ചനം കൌമ്ല്യാനന്ദസംയുതാ 
രാമംസദാഹ്ൃദിധ്യാത്വാ ഛിത്വാ സംസാരബന്ധനം 
അതിക്രമ്യ ഗതീസ്തിസ്പോപ്യവാപപരമാംഗതിം 

രാമസ്യവചനംശ്ൃത്വാടരാമന്െറ വചനത്തെ ത്രവിച്ച് പട്ട്, ആനന്ദ 
സംയുതാ കൌസല്യാ ആനന്ദത്തോടുക്രടിയ നി രാമംസദ 
ഹൃദിധ്യാത്വാടരാമനെ എപ്പോഴും ഹൃദയത്തില് ധ്യാനി ചിട്ട , സംസാ” 
രബന്ധനം ഛ്'ത്വാംസംസാരരൂപമായ ബന്ധനത്തെ ഛേദിച്ചിട്ട് 
തിസഭഗതീഃഅതിക്രമ്യംമൂന്നുവിധ ഗതികമെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് 
ഗതിം അവാപംപരമഗതിയെ € പ്രാപിച്ചു. 

ം റ്പ൪മറം 



1004 അഭ്ധ്ൃഠത്ഥ രാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

ശ്രീരാമന് പറതഞ്ഞതുകേട്ട കൌസല്യ പരമാനന്ദത്തെ പ്രാപിച്ച 
രാമനെ നിരന്തരം ഹൃദയത്തില് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരത്തിന്നു 

കാരണമായ അഞാനത്തെ _ ഞാനെന്നും എനെറതെന്നുമുള്ളു ഭേദബു 

ഭധിയെ__നിശ്രേഷം നശിപ്പിച്ചശേഷം സാത്വിക രാജസിക താമസഗ 

തികളെ - സത്വധണത്തിനെറയും രജോഗുണത്തിനെറയും തമോഗുണ 

ത്തിന്െറയും അധീനതനിമിത്തം സിദ്ധിക്കുന്ന മുന്നുവിധ ഗതികളെയും 

അതിക്രമിച്ചിട്ട് പരമഗതിയെ പ്രാപിച്ചു. സത്വഗുണാധീനത നിമി 

ത്തം സിദ്ധിക്കുന്ന അച്ചിരാദിഗതിയേയും, രജോഗുണാധീനത നിമി 

ത്തം ലഭിക്കുന്ന ധൂമാദിഗതിയേയ്യം തമോഗുണാധീനതനിമിത്തം അനു 

ഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നതായ ജനനമരണരൂപ സംസാരഗതിയേയും അതി 

ക്രമിച്ചിട്ട് ഇഞാനത്താല്മാത്രം ലഭിക്കന്നതായ പരമഗതിയെ പ്രാപി 

ച്ച. ആദ്യമായി പറഞ്ഞതായ അര് ചിരാദ'ഗതി ദഹരാല്ലുപാസകന്മാ 

ക്ഒ സിദ്ധിക്കും, രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു “ധൂമാദിഗതി? യാഗാദികമ്മ 

ങ്ങംകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നവക്ക്” ലഭിക്കും, മുന്നാമത്തെ 

തായ സം സാരഗതി സാധാരണന്മാക്ക കിട്ടും. 

5. കൈകേയീചാപിയോഗം രഘുപതിഗദിതം പൂ൪വമേ 

വാധിഗമൃ 

ശ്രദധാഭക്തിപ്രശാന്താ ഹൃദിരഘുതിലകം ഭാവയന്ത്! 

ഗതാസഃ 

ഗത്വാസ്വര്ഗം സ്രന്തി ദശരഥസഹിതാ മോദമാനാവ 

തസ്ഥെ 

മാതാശ്രീ ലക്ഷ്മണസ്യാപ്ൃതി വിമലമതിഃ പ്രാപ 

ഭത്തു€ സമീപം. 

യാ. രഘുപതിഗദിതംടരഘുപതിയാല് പറയപ്പെട്ട, യോഗംടയോഗത്തെ, 

കൈകേയി ച അപിടകൈകേയിയും, പൂര്വം ഏവടമുമ്പേതന്നെ, അ 

ധിഗമ്യംപ്രാപിച്ചിട്ടു', ശ്രദ്ധാ ഭക്തി പ്രശാന്താം ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും 

കൊണ്ട് പ്രകഷേണ ശാന്തിയോട$ ക്രടിയവളൂംം രഫൂതി]കലംടരഘുശ്രേ 
വഗ 

ഷ്നെം ഹൃദിഭാവയന്തിടഹൃദയത്തില് ഭാവിക്കുന്നവളുമായിട്ടു , ഗതാ 

സുഭ നിര്ഗതപ്രാണയായിട്ടു, സ്വരഗം ഗത്വാംടസ്വരഗത്തെ പ്രാപി 

ചിട്ട, സ്ൃരന്തീ- ഏററവും പ്രകാശക്കുന്നവളും, ദശരഥസഹിതാചദശര 
മ് 7 പു 

റിക 

ഥനോട യോജിച്ചുവളും, മോദമാനാടമോദിക്കുന്നവളുമായ്ടു , അവരതു 

സ്ഥേടഅവ സ്ഥിതിചെയ്യും അതിവിമലമതിഃടഅത്യന്തം ത്രദ്ധയായ 



ഏഴാം സശ്ഗം. 1092 

1) ( ഞ്ഞ 6 വെ (4 വൃ 

ബുദ്ധിയോടുക്രടിയ, ലക്കുണസ്യമാതാഅപ്പി ലക്ഷ്ൂണനെറ മാതാവും, 

നി ന; 
ഭത്രഃ സമീപം ഭത്താവിന്െറ സമീപത്തെ, പ്രാപടപ്രാപിച്ച. 

ശ്രീരാമന് ഇതിന്നു മുമ്പേതന്നെയുപദേശിച്ചരുന്ന ഭക്തിയോഗ 

ത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്ന കൈകേയിയുംം ശ്രഭ്ഥയയം ഭക്തിയും നിമിത്തം 

വി ക്ഷപാഠിദോഷങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാതെ ശ്രീരാമനെ ഹൃദയ 

ത്തില് ധ്യാനിച്ചുംകൊണ്ടു ശരീരത്തെയുപേക്ഷ! ച്ച് സ്വര്ഗത്തില് ദശ 

രഥരാജാവിനോട് ചേന്നധികം ശോഭിക്കുന്നവളും സന്തോഷിക്കുന്നവ 

കൂമായിട്ട് വസിച്ച. പരിത്ുഭധമായ അന്തരംഗത്തോടുക്രടിയ ലക്ഷ്ൂണ 

മാതാവായ സുമിത്രയും സ്വരഗത്തില് ഭത്താവിന്െറ സമീപത്തെ പ്രാ 

പി ച. 

കൌസല്യക്കെന്നപോലെ സല്ലോമുക്തി കൈകേയിക്കും സുമിത്ര 

പ 
ക്കും സിദ്ധിച്ചിടില്ല, സ്വര്ഗഭോഗാനന്തരം അവര് രണ്ടുപേരും മുക്ത 

കളായ്െന്നു ധരിക്കേണം. 

രാമന്െറ അമ്മമാരുടെ സ്വര്ഗാരോഹഞണത്തെ ശ്രീപദ് മപുരാ 

ണം ഉത്തരഖണ്ഡത്തില് ഇങ്ങിനെ പഠടത്തിരിക്കുന്നു. 

അഥകാലേനമഹതാ മാതരഃ സംശിീതവ്രതാഃ 

കാലധമ്മംസമാപന്നാ ഭത്തുഃ സ്വര്ഗം പ്രപേദിരേ.? 

അനന്തരം അധ്കകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഠം, പതിവ്രതകളായ 
രാമമാതാക്കഠം കാലധമ്മത്തെ പ്രാപിച്ചു ദശരഥമഹാരാജാവു വസി 
ക്കുന്ന സ്വര്ഗലോകത്തില് പ്രവേശിച്ചു. 

ഇതി ശ്രീമദദധ്യാത്മരാമായണേ ഉ മാമഹേശ്വരസംവാദേ 

ഉത്തരകാണ്ഡേ സപ്ലമോധ്യായട 

ത്തദംഭവത. 

ഞാ 9-൭൭൭-99 അത്ത 



ഓംനമകോഭഗവ്വതേ। 

ശ്രിരാമചന്ദായ 
ജു റും 

ശ്രീമദദധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം, 

എട്ടാം സരഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച. 

1. അഥകാലേഗതേകസ്തി൯ ഭരതോഭീമവികരമഃ 

യയധാജിതാമാതുലേന ഫ്യാഹുതോഗാല്സസൈനികഃ 

അഥകസ്തിന്൯കാലേഗതേട അനന്തരം കുറേകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഠം, ഭീ 

മവിക്ര മഃഭരതഃട മഹാപരാക ത്തോടുക്രടിയ ഭരതന്, മാതുലേനയ്യധാ 

ജിതാട മാതുലനായ ഡ്യധാജിത്തിനാല്, ആഹുതഃവിളിക്കപ്പെട്ടവനാ 

യിട്ട്, സസൈനികസൈന്യത്തോടുക്രടിയവനായിട്ട്, അഗാത് ടഗമി 

ച. ശ്രീമഹാദേവന് അരുംലെയ്യു. 

അനന്തരം അങ്ങിനെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞുപ്പോം മഹാപ്പരാ 

ക്രമശാലിയായ ഭരതനെ, അമ്മാമനായ യധാജിത്ത് ക്ഷണിച്ചതുകൊ 

ണ്ടു സൈന്ദ്യസമേതനായിട്ടു' കേകയരാജ്യത്തിലേക്ക്' പോയി. 

കേകയരാജ്യത്തിനെറ അധിപനായ യുധാജിത്ത് തനെറ പുരോ 

ഫിതനേയും പ്രിതിസൂചകമായ ദാനുത്തെയും അയച്ചിട്ട്, ഗന്ധവന്മാ 

രെ വധിപ്പാന് രാമനെ ക്ഷണിച്ചു. രാമകല്ലനപ്രകാരം പൂയുന്മാരോടും 

സൈന്യങ്ങളമോടും കരുടെ അവിടെച്ചെന്ന ഭരതന്, മൂന്നുകോടി ഗന്ധ 

൪വനായകന്മാരെ സംഹരിച്ചുശേഷം രണ്ടു ള്. 

തന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുരേഷം മടങ്ങിവന്നു ശ്രീ 
പട്ടണങ്ങളെ നിമ്മിച്ച് 

അതില് രണ്ടു പു 

സവിച്ചകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നാണ് ശ്രീ വാലീകി പറയു 
രാമചന്ദ്രനെ ൦ 

ന്നത്. 

കസ്യ ചിത്ത്വഥകാലസ്യ യ്യധധാജില്കൈ കയാധിപ 

പുരോഹിതം പ്രഹിതവാന് രാഘവസ്യമഹാത്മന$ 

ഗാര്ഗ്യമാംഗിരസഭപുതരം ബൃഷ്മഷിമമിതപ്രഭം 

ദശ ചാശ്വസഹസ്സാണിപ്രിതിഭാനമനുത്തമം
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ി | 
കംബ്ലാദീനിരത്നാനി ചീരപട്ടാംസ്ലഥോത്തമാനു 

റ റാ 

ബഹുചാഭധണംമുഖ്യം രാമായപ്രാഹണോല്യൃപഃ 

ദറെകാലം. കഴിഞ്ഞുപ്പോറം കേകയരാജ്യാധിപതിയായ യുധാ 

ജിത്ത്, അത! തേജസ്വിയും അംഗരസ്സി ൭൯റ പുത്രനും സ്വപുരോഹി 

തനും ബ്രുഹ്മഷിയുമായ ഗാര്ഗ്യനെ പതിനായിരം കുതിരകളും, 

അനേകം സാലവകകും, പട്ടുവസ്പുങ്ങളും, ല ആമങ്ങളായ മരവിരിവസ്ത്ര 
ക. [ം ജു 

ങ്ങളും, ശ്രേഷ്ലാഭരണങ്ങളും കൊടുത്ത് രാമസമീപത്തേക്കയച്ചു.” 
൦ 

ഥ് [ റ 1 

എന്നു കാണുന്നതിനാല് രാമസന്നിധിീഡിലേക്കാണയച്ചതു്ം ഭരതനെ 

നേരിട്ടു ക്ഷണിക്കയല്ല ചെയ്യതെന്നു സ്സുഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഗന്ധവ്വന്മാ 

രെ ജയിപ്പാന് വേണ്ടീട്ടായിരുന്നു ക്ഷണിച്ചുതെന്നും താഴ്രെകാണുന്ന 

പദ്യങ്ങള്ം കൊണ്ട മനസ്സിലാക്കാം. 

അസ്സിഗന്ധര്വവി്ഷയഃഫലമൂുലോപശോഭിതഃ 

സിസ്ധോരുഭയതഃപാശ്വേ ദേശഃപരമശോഭനഃ 
തംതുരക്ഷന്തിഗന്ധ൪വാഃ സായുധായുദ്ധ കാം ക്ഷിണഃ 
ശൈലൃഷസ്യസു താവീരാ സ്ലിസ്രഭകോട്ലോ മഹാബലാട 
താ൯വിനിര്ജിത്യകാകുല്സ്ഥ ഗന്ധര്വവിഷയംശ്രഭം 
നിവേശയ മഹാബാഹോ ദ്വേപുരേസുസമാഹിതഃ 
നാസ്മ്ന്യസൃഗ തിർ വിര ദേശശ്ചായംസുശോഭനട$ 

രമ്യം പുഷുഫലാകിര്ണം നിപേശയമഹാമതേ!?? 
[റ % ലയ ഫലമൂലങ്ങംകൊണ്ട് ശോഭിക്ഷന്നതും സിന്ധുനദിയുടെ രണ്ടു 

ശംരക മില്ക്കിടക്കന്നതും അതി ശോഭയുള്ള തമായ ഒരു ഗന്ധര്വരാജ്യ 
ചി ' ൧, ഷ ് മുണ്ട് . യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വരും ആഷ്യധം ധരിച്ചവരുമായ ഗന്ധവ്വ 

ന്മാർ ആ പ്രദേശത്തെ രക്ഷിക്കുന്നു. ശൈലൃഷനന്െറ പുത്രന്മാരും മാ 

പരാക്രമികളുമായ അവരുടെ സാഖ്ച്യ മൂന്നു കോടിയാകുന്നു, ഹേ രാമ 
ടി 

അവരെ ജയിച്ചു! ശോഭനമായ ആ ഗന്ധ രാജ്യത്തെ സ്വാധീവച്ചെട 
് പി 

റി ) അവി൭ ണ്ട് ഇ ൭1 കി) റി ടെ രണ്ടു പട്ടണങ്ങളെ നിമ്മിച്ചാലും. അങ്ങക്കല്ലാതെ അന 
ക്കവിടെ പ്രപേശിചപാന് കിക് ₹ ) 4 

ടിയ പ്രധ ശു റി പ, ഴികയില്ല. പ്ടദശമോ പരമശോഭനം. ൭ രൂ 
ഫലാദികറം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ 2നോഹരപ്രദേശത്തെ ഹേ ക 

2-) 7 ! റ ൧ ഥാ 

ദ്ധിശാലിയായുക്കോപേ! | ി ം 0 റ ന 

ആവശ്യപ്പെ ട പോ 61% മനി ൮ വശ്യപ്പെട്ടപ്പ്യോം ഭരതനെ രണ്ടു പുത്രന്മാരോടുക്രടി അയച്ചവെന്നും 
ടി വ ൭ വാല്പികിപറയുന്ന പ ല്യങ്ങം:__ 

4 ി നി (( 6 ര്വാ ട്രി ട്ട ഭ തല്ലു വത്വാരാഘവടപ്രിതഃ സന്ദേശം മാതുലസ്യചച 
മവാചബാഡ്മമിത്യേവ ഭരതം ചാന്വവൈക്ഷ ത്ത 



4) 

105 അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

സോബ്ൂവീത്രാഘവഃ പ്രിതഃ പ്രാംജലിപ്രഗ്രഹോദ്വിജം 

ഇമൌകുമാരൌബ്ൂഹ്മഷേതംദേശം വിജയിഷ്യതഃ 

ഭരതസ്യാത്ഥ ജെൌവിരൌ തക്ഷഃ പുഷ്ഠരഏുവച 

മാതുലേനസുസംഗുപ്ല്പൊൌ ധമ്മേണസസമാഹിത്തൌെ 

ഭരതശ്ചാഗ്രതഃ കൃത്വാ കുമാരൌസബലാനുഗൌ 

നിഹത്യഗന്ധവ്വസതാന് പുരേദേ വിഭജിഷ്യതി.?? 

മാതുലനെറ സന്ദേശം കേട്ട രാഘവന് പ്രീതിയോടുക്രടെ അംഗീ 

കരിച്ചശേഷം ഭരതനെ നോക്കി അനന്തരം അംജലിബന്ധത്തോടുക്ര 

ടെ ആ ബ്രഹ്മഷിയോടു പറഞ്ഞു. ഹേ ബ്രഹ്മഷേ! ഈ രണ്ടു കുമാര 

ന്മാർ ആ പ്രദേശത്തെ ജയിക്കും. ഭരതനെറ പുത്രന്മാരായ ഇവര് അ 

തിന്നു മതിയായ പരാക്രമമുള്ളവരാകുന്നു. തക്ഷ൯, പൃഷ്ഠട,ര൯ എന്നാ 

ണിവരുടെ നാമധേയങ്ങം. മാതുലനാല് വേണ്ടതുപോലെ രക്ഷിക്ക 

പ്പെടുന്നവരും ധമ്മം തെററാതെ മനസ്സിരുത്തുന്നവരുമായ ഇവരെ ഭര 

തന് ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. സൈന്പ്യസഹിതന്മാരായ ഇവര് ഗന്ധവ്വപുത 

ന്മാരെ ചധിക്കും. ഭരതന് ഇവക്ക് രണ്ടു പട്ടണങ്ങളുണ്ടാക്കി വിഭജിച്ചു 

കൊടുക്ഷം. 

ആ യൃദ്ധം ഏഴുദിവസം ഉണ്ടായെന്നും കാണിക്കുന്നു, 

“തതഃസമഭവലൃദ്ധം തുമുലം ലോമഹഷണം 

സപ്ലുരാതൃം മഹാഘോരം നചാഭൂദ്വിജയഭക്വചില് 

അനന്തരം കാണുന്നവക്കം കേഠക്കുന്നവക്കം- രോമാമ്ചമുണ്ടാകുഃ 

നനതായ ഘോരയുദ്ധം ഏഴ ദിവസം നടന്നു; ആക്കം ജയമുണ്ടായില്ല. 

ത്വാചൈവഹിതാന്വീരാന് ഭരതഭകേകയിസത 

നിലേശയാമസതദാസമുഭ്ധോേദ്വേപുരോത്തമേ 

തക്ഷസ്തക്ഷശിലാംചൈവ പുഷ്ഠ,രഃപുഷ്ഠ,രാവതീം 

ഗന്ധധ്യദേശേരുചിരേ ഗാന്ധാരവിഷയേചസഃ ' 

ആ വീരന്മാരെ കൈകേയീപുതൂനായ ഭരതന് വധിച്ചു. സഖ 

സമ്പല്സമൃദ്ധിയുളുള രണ്ടു പട്ടണങ്ങളെ തതി മനോഹരമായ ആ 

ഗാസ്ധാരദേശത്തില് ഭരതന് നിമ്മിച്ചു. തക്ഷനെ വസിപ്പിച്ച ആ പ 

ടുണത്തിന്ന് തക്ഷശിലയെന്നും പുഫ്ട്രരനെ വസിപ്പിച്ച ആ നഗരിക്ക്” 

പുഷ്ടരരാവതിയെന്നും പേര വിളി ച്ചി. സുപ്രസിഭദ്ധസവ്യകലാശാലയു 

ണ്ടായിരുന്ന തക്ഷശിലാനഗരവും പുഷ്ഠ,രാവതിയും ഭരതനിമ്മിതങ്ങലാ 

മണന്ന് സിദ്ധിക്കുന്നു. 
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അതിന്നുശേഷം ഭരതന് രാമാന്തികത്തിലെക്കു വന്നു: 

“നിവേശ്ൃപഞ്ചഭിവ്വഷൈഭരതോ രാഘവാനുജഭ 
ളു കി പുനരായാന്മഹാബാഹുരയോലധ്യാം കൈകയീസുതഃ 

രാമാനുജനായ “ഭരതന് അഞ്ചു വഷംകൊണ്ട്” പട്ടണങ്ങളെ ന 

മ്മിച്ച്' പുത്രന്മാരെ അതിലോരോന്നിലും അഭിഷേകം ചെയ്യശേഷം 

അയോദ്ധ്യയിലേക്ഷ മടങ്ങിവന്നു. ശ്രീവാലികി പിസ്കരിച്ചുപറഞ്ഞ ഈ 

കായ്യുത്തെ സംഗ്രഹിച്ച്” അധ്യാത്മരാമായണത്തില് കാണിക്കുന്നു. 

8. രാമാജ്ഞയാഗതസ്തത ഹത്വാഗന്ധവ്വനായകാന് 

തിസ്പ്രഭകോടിഃ പുരേദേ .തൂനിവേശ്യരഘുനന്ദനഃ 

9. പുഷ്ടരരം പുഷ്ഠ്രരാവത്യ്യാം തക്ഷം തക്ഷശിലാഹ്വയേ 

അഭിഷിച്ചസുതെൌതത്ര ധനധാന്യസഹൃദപ്യതൌ 

പുനരാഗത്യഭരതോരാമസേവാപരോഭവത് . 

രാമാഥഞയാം ഠാമാഖഞ്തപ്രകാരം., തതൂഗതഃ രഡുനന്മനഭംഅവിടെ ഗ 
മിച്ച ഭരതന്, തിസ്രദകോടിദഗന്ധല്യനായകാന് മൂന്നുകോടി ഗന്ധവ്വ 

നായകന്മാരെ, ഹത്വാടഹനിച്ചിട്ട്', ദേവപുരേ നിവേശ്യംരണ്ടു പട്ടണ 

ങ്ങമെ ഉ്ഭാക്കീട്ട്, പുഷ്ഠ്,രാവത്യാം പുഷ്ഠ,രം പുഷ്ട,രരാവതിയില് പുഷ്ടു, 
രനേയം, റം 2 തക്ഷംകത ഷ ശിലയെന്നു പേരായതില് 
തക്ഷനേയും, അഭിഷിച്ചം അഭിഷേകം ൭ ചയ്യിട്ടു് ം ധനധാന്യസുഹൃദൃ 

॥ തൌസുതൌട ധനധാസ്യസഫൂത്തുക്ഷലോടടകൂടിയ സുതന്മാരെ, തത്ര 
അവിടെയിരുത്തീട്ട് , ഭരതഃ_ ഭരതന്, പുനഃ ആഗത്യടമടങ്ങിവനിട്ട് 

ി 

രാമസേവാപരഃ അഭവത് _രാമസേവയില് തല്ലരനായ് ഭവിച്ച. 
[1 ി 

ന. റ ശ്രീരാമനന്െറ കല്ലനയനുസരിച്ചു ഭരതനവിടെച്ചെന്നു മൂന്നുകോടി 
ഗന്ധര്വനായകന്മാരെ സംഹരിച്ചു. രണ്ടു പട്ടണങ്ങളെ ആ സ്ഥാന 
ത്തില് നിര്മിച്ചു. പുഷ്ഠ്രരാവതിയില് പുഷ്ടരനെയും തക്ഷശിലയില് 
തക്ഷനെയും അഭിഷേകം ൭ ചെയ്യു. വ സുഹൃത്തുക്ക 
ളോടുംക്രടെ പുത്രന്മാരെയ വി൭ ടയിരുത്തീട്ടു' ഭരതന് മടങ്ങിയയേ യായ 
യില്: വന്നു ശ്രീരാമനെ യ തല്പരനായിരുന്നു. 

ഴ് ഴ് ൪ ടട / 

3. തതഃ പ്രീതോ രഘുശ്രഷ്ലോ ലക്ഷണം പ്രാഹസാദരം 

ഉഭൌകുമാരൌ സെരമിത്രേ ഗൃഹീത്വാ പശ്തിമാംദിശം 
2. തതൃഭില്ലാ൯ വിനി രജിത്യൃയ ദുഷ്ലാനു സര്വാപകാരിണഃ 

അംഗദശ്ചിതൃകേരൃശ്ച മഹാബലപ്പരാഴ്രമെറു 
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0. ദ്്യയോര്ദ്വേ നഗരേകൃത്വാ ഗജാശ്വധനരത്നകേ 

അഭിഷി ച്യസുത്രൌതതൂ ശീഘ്മാഗച്ഛു, മാംപുനഃ. 

ത്തട പ്രീതഃ രദ്ുശ്രേഷ്ഠടം അനന്തരം പ്രീതനായ രഹഘൂത്തമന്, സാദ 

1) ന ഴി ലക്ഷ്മണംപ്രാഹടസ്ററേഹപൂര്വം ലക്ഷുണനോടു പറഞ്ഞു. സെൌൌയമി 

ത്രേ-ഹേ സുമിത്രാപുത്ര! ഉഭൌ കുമാരെടരണ്ടു കുമാരന്മാരെ, ഗഹീ 

ത്വാടഗ്രഹിച്ചിട്ട് , പശ്ചിമാം ദിശംടപടിഞ്ഞാറെ ദിക്കിനെ ഗമിച്ചിട്ട്, 
തതൂട അവി ക തൂടംഅവിടെ, സര്വാപകാഠിണട ദുഷ്ണാന് ഭില്ലാന്ട സര്വക്മം അപ 
കാര ൧ 1 റു തൂ ക പം ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടന്മാരായ ടഭില്ലന്മാരെ, വിനിര്ജിത്യ-വിനിരജയി 

ച്ചിട്ടു . അംഗദ3 ചിത്രകേതുടഃ വം അഠധഗദനും ലിത്രകേതുവും, മഹാബ 

ലപരാക്രമൌകമഹാ ബലവും പരാക്രമവും ഉമ വരാകുന്നു, ദ്വയോഃക 

രണ്ടുപേക്കും, ഗജാശ്വധനരതഅഅകേടഗജങ്ങഠം, അശ്വങ്ങറം, ധനം; ര 

ത്വാം ളം. ദ്വേ നഗരേകൃത്വാടരണ്ടു നഗരങ്ങളെ ഉണ്ടാ 

ക്കിട്ട്, തത്രസുതൌ- അവിടെ സുതന്മാരെ, അഭിഷിച്ച- അഭിഷേകം 
റ ചെയ്യിട്ടു, പുനഃ മാം ആഗച്ഛു പിന്നെ എന്നെ ആഗമിച്ചാലും. 

അനന്തരം ഭരതപ്രവൃത്തിയാല് സന്തോഷിച്ച രാമന് ലക്ഷ്മണ 

നോടു സ്നേഹപൃ൪വം പറഞ്ഞു. ഹേ ലക്ഷ്മണ! മഹാബലപരാക്രമ 

ശാലികളായ അംഗദന് ചിത്രകേതു ഏഈന രണ്ടു പുത്രന്മാരോടുക്രടെ 

പടിഞ്ഞാ. ടിക്കിലേക്കു ചെല്ലുക. സര്വ ജനങ്ങഠംക്കും ഉപദ്രവം ചെ 

യ്യുന്ന മുഷ്ടന്മാരായ ആ ദിക്കിലെ ഭില്ലന്മാരെ മുഴുവനും ജയിച്ചുശേഷം 

ആനക, കുതിരകറം, ധനം, രത്നം, എന്നിവയോടുകൂടിയ രണ്ട നഗ 

രങ്ങളെ നിമ്മിച്ച്, അംഗദന് ചിത്രകേതുവെന്നു പേരായ രണ്ടു കുമാര 

ന്മാരെ അതിലോരോന്നിലും അഭിഷേകം ചെയ്യശേഷം മടങ്ങി എ 
$ 

നെറ സഥീപത്തേക്കു വന്നാലും. 

്ലക്ഷ്യൂണംപ്രാഹ”” എന്ന സ്ഥാനത്തില്  ഭരാതൃനഭാഷത 1) 

റ് 

ന്നാണ് വാല്വീകീയത്തില് കാണുന്നത് :__ 

തച്ഛ് വത്വഹഹഷമാപേദേ ഭ്രാതൃഭിഃ സഹരാഘവ 

വാക്യം ചാത്ഭുതസങ്കാശം രാമോഴഭ്ര ദ്രാതൃനഭാഷത. ” 

ഭരതന് പറഞ്ഞ വിജയവത്തമാനം കേട്ട രാമനും സ്ഹോഭര 

ന്മാരും സന്തോഷിച്ചു. അത്ൃത്ഭൂതം തോന്നുവാഠാ മതിയായ വിധ 

ത്തില് രാമ൯ സഹോദരന്മാരോടു പറഞ്ഞു. 

്ടില്ലാന്വ്വിനിര്ജിര്യ" എന്ന ഭാഗം വാല്വീകിയത്തില് കാണ 

ന്നില. 
[5 



എട്ടാം സഗ്ഗം. ലു 

തമൌകുമാരൌ സൌമിതേ തവധര്മവിശാരദൌ 

അംഗദശ്ചര്രക്കേതുശ്ച രാജ്യാദ്റൌദഡധന്വിനൌ 

ഉഭൌരാജ്യേഭിഷേക്ഷ്യാമി ദേശംസാധുനിരൂപയ 

രമണീയമസംബാധം രമേതാം തത്രസംസ്ഥിതൌ 

നരാജ്ഞാംയതൂപീഡാസ്യാന്ന മെ ന. 

സദേശോദ്ശ്യതാം സൌമ്യനാപരാധ്യാമഹേയഥാ.” 

“ഹേ ലക്ഷ്മണ! ധമ്മശാസ്രരൂനിപുണന്മാരും നിന്െറ പുത്രന്മാരു 

മായ അംഗദന് ചന്ദ്രകേതുവെനു പേരായ ഈ രണ്ടു കുമാരന്മാരും 

ദൂഡ്ധപരാക്രമികളും, രാജ്യപരിപാലനപ്പവൃത്തിയില് അഹന്മാരുമാകുന്നു. 

ഇവര് രണ്ടുപേരെയും പരിപാലനത്തിന്നായി നിശ്ചയിപ്പാന് സമുചിത 

മായ സ്ഥാനമേതാണെന്നു ചിന്തിക്കുക. ജനത്തിരക്കില്ലാത്തതും അതി 
ഭംഗിയുള്ളതുമായ രാജ്യത്തില് ഇവര് സന്തോഷത്തോടുക്രടെ വസിക്ക 

ട്ടെ. രാജാക്കന്മാര്ടം ആശ്രമവാസികറഠംക്കും ഉപദ്രവം നേരിടാതിരി 

ക്കേണം. ഹെ സൌമ്യലക്ഷ്മൂണ! നമ്മഠം ആക്കം അപരാധം ചെയയവ 

രായ് ഭവിക്കരുത്. ആ പവിധത്തിലുകുമ ദേശം കണ്ടുപിടിച്ചാലും.”? 

“തഥോക്തവതിരാമേതു ഭരത പ്രത്യൂുവാചഹ 

അയം കാരപഥോദേശോ രമണീയോനിരാമയ$ 

നിവേശയ പുരീംവീര അംഗദസ്യമഹാത്മനഃ 
പന്ദ്രകേതോശ്ചരുചിരം ചന്ദ്രവകത്രം മനോരമം. 

രാമനപ്രകാരം പറഞ്ഞുപ്പോഠം ഭരതന് മവപടി പറഞ്ഞു. കാരപഥ 
മെന്നു പേരായ ഈ പ്രദേശം മനോഹരവും റി 
മാകുന്നു. ഹേ വിര! മഹാത്മാവായ അംഗദന്ന് അവിടെ പട്ടണം നി 
മ്മിപ്പിച്ചുക കൊടുത്താലും. ചന്ദ്രകേതുവിന്നും ചന്ദ്രവക്തൂമെന്നു പേരായ 
മനോഹരപട്ടണ; റ ട്ടണത്തെ കല്ലിച്ചാലും. 

റ്. രാമസ്യാാണഞാംപുരസ്പ ത്പ ഗജാശ്വബലവാഹനട 
ഗത്വാഹത രിഷടന്സറ്ന് സ്ഥാപയിത്വാകുമാരകെയ 
മസ് മിത്രിഭപുനരാഗത്യ രാമസേവാപരോഭവത്. 

രാമസൃയആഓഞൊം പൂരസ്പ ത്യടരാമനെറ ആ,ഞഞയെ പുരസ്തരിച്ചിട, ഗ 
ജാശ്വബലവാഹനഃ സെൌരമിതിഃ -ഗജങ്ങം അശ്വങ്ങറം, റ 
ക്ട ടിയ സുമിത്രാപുത്ന്, ഗത്വാ ടഗമിച്ചിട്ട, സര്വാ൯ 
ര൪പൃൂന ഹത്വാംസര്വന്മാരായ രിപൂക്കമെ ഹനിച്ചിട്ട് ട് ശമാരകെ ൬ 

സ്ഥാപയിത്വാംകുമാര്ന്മാരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് , ട് പുനഃ ആഗത ടിടി 
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ച് 

വന്നിട്ടു ം രാമസേവാപരഃ അഭവത് രാമസേവയില് തല്പരനായ് 
ഭവിച്ച. 

ലു 

ശ്രീരാമനന്െറ കല്പനപ്രകാരം ആനകം, കുതിരകം, സൈന്യ 
ങ്ങം എന്നിവയോടുക്രടിയ ലക്ഷ്മണന് ചെന്ന് സര്വ ശത്തക്കമെയും 
സംഹരിച്ചശേഷം കുമാരന്മാരെ അവിടെ രാജാക്കന്മാരാക്കിവെച്ചിട്ട് 
മടങ്ങിവന്നു ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ സേവിക്കുന്നതില് താല്ലതയ്യമുള്ളവനായി 
രുന്നു. 

൭0% തതസ്തുകാലേ മഹതിപ്രയാതേ 

രാമം സദാ ധര്മപഥേ സ്ഥിതം ഹരിം 

ദ്രഷ് ടും സമാഗാദൃഷിവേഷധാരോ 

കാലസ്തതോ ലക്ഷ്മൂണമിത്യവാച. 

തതഭതുട അനന്തരമാകട്ടെ, മഹതികാലേ പ്രയാതേകമഹത്തായ കാലം 
പ്രയാണം ചെയ്ുപ്പോഠം, സദാ ധര്മപഥേ സ്ഥിതം ഹരിം രാമംകഎ 

പ്പോഴും ധമ്മമാര്ഗത്തില് സ്ഥിതനായ ശ്രീപിഷ്ണുവാകുന്ന രാമനെ, 

ദ്രഷ് ടും. ദശിപ്പാ൯, ട്ഷിവേഷധാരഃ കാലഃകട്ടഷിവേഷം ധരിച്ച 
കാലന്, സമാഗാല്ംസമാഗമിച്ചം തത ലക്ഷ്കൂണംട അനന്തരം ലക്ഷ്മ 
ണനോട്ട്, ഇതി ഉവാച ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 

കുറെ അധികകാലം ഇങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞപ്പോറം ധമ്മമാര്ഗ മ്തില് 
നിന്ന് ലേശവും തെററാതെ, രാജയപരിപാലനം വെയ്കുന്ന ശ്രീമഹാ 

വിഷ്ണുവായ രാമനെ കാണ്മാന് ജൂഷിവേഷംധരിച്ച കാലന് അയോദ്ധ്യ 

യിലേക്കുവന്നു ലക്ഷ്മൂണനോടിപ്രകാരം പഠഞ്ഞു. 

0. നിപേദയസ്വാതിബലസ്യദൂതം 
[ര] മാം ദ്രഷട്ടകാമം പുരുഷോത്തമായ 

രാമായ വിങ്ഞാപനമസ്തിതസ്യ 
മഹഷിമുഖ്യസ്യ ചിരായധീമന്! 

പൂരുഷോത്തമായ രാമായംപൂരുഷോത്തമനായ രാമനെ, ദ്ദഷ്ട്ട 

കാമം ംകാണ്മാനാഗ്രഹിക്കുന്ന, അതിബലസ്ൃ മഹഷിമുഖ്യസ്വ മൂതം 

മാംഅതിബലനായ മഹഷ്മുഖ്യനെറ ദൂതനായ എന്നെ, നിവേധയ 

സ്വടനിവേദിപ്പിച്ചാലും, ധീമന്!.-ഹേ ബുഭ്ധിശാലിന്!, തസ്യ അല 

ന്ന്, നാമായ ചിരായ വിജ്ഞാപനം അസ്തിടരാമന്നായ്യ്ോണ്ട് അധിക 

നേരം അറിയി പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടു . 

ഹേ ധീമന്! ഞാന്, (അതിബലനെന്നു പേരായ മഹഷിത്രേഷ 
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നെറ ദൂതനാകുന്നു. ആ മഹഷിക്കു ഞാന്മുഖാന്തരം പുരുഷോത്തമനാ 
ൽ 

[ ച് 

യ രാമനെ കുറെ അധികനേരം അറിയിക്കേണ്ടതായ വത്തമാനമുണ്ടു : 
ര് പി നി ി അതൃകൊണ്ടു രാമനെ കാണ്മാനാഗ്രഹിച്ചുവമ്സിരിക്കുന്ന ഹുന്നെ രാമ് 

നോടറിഷിച്ചാലും. 

10. തസ തദ്വചനം ശ്രുത്വാ സൌമിത്രിസൂവരയാന്വിതഃ 

ആവചക്ഷേഥരാമായ സഡസന്പ്പപ്പം തപോധനം 

തസ്യ തത് വചനം ശ്രത്വാ- അവന്െറ ആ വചനത്തെ ശ്രപിച്ചിട്ടു്, 

ത്പരയാ അന്വിതഃ സഃ സൌമിത്രിഃട ബദ്ധപ്പാടോടുര്ര ടിയ ആ സുമി 

ത്രാപുത്ൂന്, സം്രാപ്ലം തപോധനംട വന്നിരിക്കുന്ന താപസനെ, രാമാ 

യ ആചചക്ഷേടരാമനോടു പറഞ്ഞു. 

ആആ വാക്കുകേട്ട ലക്ഷൂണന് അതിവേഗത്തില് ആ താപസന് 

വന്തിരിക്കുന്നതിനെ രാമനോടു പറഞ്ഞു. 

11. ഏവം ബ്രുവന്തംപ്രപോവാചലക്ഷ്മണം രാഘവോവ.ചഭ 

൭രിഘവംപ്രവേശ്യതാംതാതമുനിഭസല്കാരപൂവ്യകം. 
ഏവം ബ്രവന്തംലക്ഷ്മൂണംട ഇപ്രകാരം പറയുന്ന ലക്ഷ്മൂണനോടു, രാഘ 
വഃവചഭപ്രോവാചടരാഘവന് വചസ്സ്ിനെപറഞ്ഞു, താത!ടഹേ ബാ 
ല! ശീഘംംപേഗത്തിത്, സല് കാരപൂവ്ൃകം .സല്കാരത്തോടുക്രടെ, മു 

നിഃപ്രവേശ്യതാം മുനി പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും. 
ഇപ്രകാരം പറയുന്ന ലക്ഷ്മൂണനോടു രാമന് പറഞ്ഞു: “ഹേ 

വാല! വേണ്ടുംവിധം സതകാരംചെയ്യുകൊണ്ടു ത മുനിയെ വ്രപേ 
ശിപ്പിച്ചാലും" 

] 2, ലക്ഷ്മണസ്തൃതഥെത്യക്ത്വാ പ്രാപേശയതതാപസം 
സ്വതേജസാടജ്വലന്തം തംഘഏൃതസിക്തം യഥാനലം. 

ലക്ഷൂണഭതുംലക്ഷ്ൂണനാകട്ടെ, തഥാഇതിഉ ക്ത്വാട അപ്രകാരമെന്നു പറ 
ഞ്ിട്ടു, ഏൃതസിക്തം അനലംയഥാടനൈയൊഴിച്ച അഗിയെസപോ 
ലെ, സ്വതേജസാ ജ്വലന്തം തംതാപസംംതന്െറ തേജഡ്സുകൊണ്ടുജ്ജവവ 
ലിക്കുന്ന ആ താപസനെ, പ്രാവേശയതടപ്രവേശിപ്പിച്ച. 

രാമന് പ $ 4 ( റഞ്ഞതിനെ അംഗീകരിച്ച ലക്ഷ്മണന് നൈയ്യൊഴിച്ച 
1 

ള്] [ തു൭ പ തുകൊണ്ടു കത്തിക്കാളുന്ന അഗ്നിയെന്നപോലെ തപടപ്രഭാവത്താലു 
ജ്ജ്വലിക്കന്ന ആ താപപപസനെ പ്രവേശിപ്പിച്ച. 

ഇവിടെ വാല്മീക] വാക്യം:__. 
4 സെരമിത്രിസ്തൃതഥെത്ുക്ത്വാ പ്രാവേശയഭൃഷിം തതം 
തേജസാതപസാചൈവ ജ്വലന്തമിവപാവകം 



] 04.4. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

അപ്രകാരം ചെയ്യാമെന്നംഗീകരിച്ച ലക്ഷ്മണന് തേജസ്സകൊ 

ണ്ടും തപപസ്സകൊണ്ടും അഗ്നിയെന്നപോലെയു ജ്വലിക്കുന്ന താപസനെ 
പ്രവേശിപ്പി ചവ. 

19. സോഭിഗമൃരഘു്രേഷ്ഠം ദീപ്യമാനഃസ്വതേജസാ 
മുനിര്മധുരവാക്യേന വര്ധസ്വേത്യാഹ രാഘവം. 

സ്വതേജ സാം സ്വശരീരകാന്തികൊണ്ട്, ദീപ്യമാനഃടപ്രകാശിക്കുന്ന, 

സഃമുനിടട ആ മുനി, രഘൃയത്രേഷ്ഠം അഭിഗമ്യ-രഘൃത്തമനെ അഭിഗമി 

ച്ചിട്ട് , മധുരവാക്യേനടമധുരവാക്യത്താല്, വര്ധസ്വഇതിടവദ്ധിച്ചാലു 

മെന്നു, രാഘവംപ്രാഹടരാഘവനോടു പറഞ്ഞു. 

സ്വശരീരത്തില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ബൃഹ്മതേജസകൊണ്ടുള്ളവലി 

ക്ഴന്ന ആ മുനി രഘുപതിയുടെ നേക്ടചന്ന് ഹൃദ്യമായവിധത്തില് 

“വര്ധിച്ചാലും?” എന്നു രാമനോടു പറഞ്ഞു. 

14. തസ്ധൈസമുനയേരാമഃ പൂജാം കൃത്വാ യഥാവിധി 

പാനാമയ മവ്യഗ്രോ രാമഃപൃഷ്ടോഥതേനസഃ. ഷ്ട പം ്ു 
ടു [ര സഭരാമഃടആ രാമന്, തസ്ലൈമുനയെട ആ മുനിക്കായ്യൊൊണ്ടു് , യഥാ 

മു 1 ടി വിധി പുജാംകൃത്വാട വിധിപ്രകാരം പൂജചെയ്യിട്ട്', അനാമയംപൃഷ്ടവാട 

സൌഖ്യം ചോദിച്ചിട്ട്, അഥതേന- അനന്തരം അവനാല്, അവ്ൃഗ്രഃ 
ര! 

രാമഭട സ്വസ്ഥനായ രാമന്, പുഷ്ടട പൃച്ിക്കപ്പെട്ടു. 
നി ്ി 

രാമ൯ തന്െറ സമീപത്തുവന്നിരിക്കുന്ന ആ മുനിയെ യഥാപിധി 

പൂജിച്ച സൌഖ്യം ചോദിച്ചപ്പൊം ആ മുനിയും ശാന്തനായ രാമനോ 

ചാദിച്ച. ട് കുശലം ൪ ലു 

15. ദിപ്യാസനേ സമാസീനോ രാമഃ പ്രോവാചതാപസം 

യദത്ഥമാഗതോസിത്വ മിഹതല്പ്രാപയസ്വമേ 

ടില്യാസനേ സമാസിനഃ രാമഭ ദീവ്യാസനത്തിലിരിക്കുന്ന രാമന്, താ 

പസം പ്രോവാച താപസനോട പറഞ്ഞു, യദത്ഥം ത്വം ആഗത$ 

അസിടയാതൊന്നിന്നായ്യെൊണ്ടങ്ങുന്നാഗതനായിരിക്കുന്നുവോ, തല് മേ 

പ്രാപയസ്വം അതിനെ എനിക്കായ്യൊണ്ടെ പ്രാപിപ്പിച്ചാലം. 

ദിവ്യമായ ആസനത്തിലിരിക്കുന്ന രാമന് മുനിയോടു പറഞ്ഞു. 

& അങ്ങുന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കായ്യം എന്നെ അറിയിച്ചാലും. 

168. വാക്യേനചോദിത സ്ലേനരാമേണാഹ മുനിര്വചഭ 

ദവം ഭ്വമേവപ്രയോക്ത വ്ൃമനാലക്ഷ്യംതു തദ്വചഃ, 



ഫ്ലൂട്ടാം സഗ്ലം 104 

രാമേണ തേന വാക്ഷ്േന ചോദിതഃ മുനിഃ രാമനാല് ആ വാക്യത്താല് 

പ്രേരിതനായ മുനി, വ്വ ആ ഹടവചസ്സിനെ പറഞ്ഞു, ദ്വംദ്വം ഡ്യൂവ 

പ്രയൊക്തവ്യം രഹസ്യമായ യിപ്പറയേണ്ടതാണ്, തത് വചഃ തു അനാ 

ലക്ഷ്യം ആ വാക്ക് യി യോഗ്യമല്ല. 

രാമനിപ്രകാരം പറഞ്ഞ് മുനിയെ പ്രേരിച്ചപ്പോഠം അദ്ദേഹം പ 

റഞ്ഞു. നമ്മഠം രണ്ടുപേര മാത്രമെ ഇവിഒ ന ന ആ വാ 

ക്കിനെ മൂന്നാമതൊരാഠം കേംപ്പാന് പാടുകൂള തല്ല. 

19. നാസ്ലേനലൈതച്ച്ല്ലോതവ്യും നാഖ്യാതവ്ൃയം ചകസ്യ ചിത് 

ശൃണൂയാദ്വാനിരീക്ഷേ ദ്വായ€ സവധ്യൃസ്ത്വയാപ്രഭോ. 

ഏതത് ഇത്, അന്പേനട- അന്യനാല്, നശ്രോതഡ്യംടശ്രവിക്കപ്പെടു 

വാന് യോഗ്യമല്ല, സൃ ചിത് ന ആഖ്യാതവ്യം ആരോടും ആഖ്യാ 

നം ലെയ്ക്കാന് പാടുള്ളതുമല്ല, യഃ ശൃണയാത വാ നിരീക്ഷേത് വാക 

യാതൊരുവന് മത്രവിക്കയോം നോക്കുകയോ ചെയ്യുമോ, സഃട- അവന്, 

പ്രഭോ ത്വയാ വധ്യയദ-ഹേ പ്രഭവായുളേളോവേ! അങ്ങയാല് വധിക്ക 

പ്പെടുവാന പോഗ്യനാകുന്നു, 

നമ്മറം സംസാരിക്കുന്ന വാക്കിനെ അന്യന് കേറാക്കാതിരിക്കേ 

ണം. അന്യനോടട' പറവാനും പാടുകൂട തല്ല. നമ്മഠം പറയുന്നതു ഏ 

തൊരുവന് കേഠക്കുകയോ നോക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവോ ഹേ പ്രഭോ 

അവനെ അങ്ങുന്നു വധിക്കേണം. 

10. തഥേതിചപ്രതിജ്ഞായ രാമോലക്ഷ്മണമബ്ബവീത് 

തിഷ്ടത്വം ദ്വാരിസൌമിത്രേ നായാത്വത്രജഹോരഹ$ 

80. യദ്യാഗച്ഛു തികോവാപി സവധ്ധോമേനസംശയട 

തതഃ പ്രാഹമുനിംരാമോ യേനവാത്വം വിസര്ജിത$. 

പം യത്തേമനിഷിതംവാക്യം തദ്വദസ്വമമാഗ്രതഃ 

തതഃ പ്രാഹമുനിര്വാക്യം തൃണരാമയഥാതഥം. 

തഥാ ഇതി പ്രതിജ്ഞായ - അപ്രകാരമെന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിട്ട്, രാമഃ 

ലക്ഷ്മൂണം അബ്ബവീത് ടരാമന് ലക്ഷ്മണനോടു പഠഞ്ഞു, യി 
ത്വം ദ്വാരി തിഷ്ഠടഹേ ലക്ഷ്മണ നീ ദ്വാരത്തില് നിന്നാലും, അത്ര 
രഹഃടഇര രഹസ്ൃസ്ഥാനത്തില്, ജനഃ ന ആയാതുടജനം ആഗമിക്ക 
രുത്, കോവാപി ആഗച്ഛൃതി യദി ആരാനും ആഗമിക്കുന്നുവെങ്കില്, 
സഃ മേ വധ്യഃ ന സംശയ ംഅവനെസാല് വധിക്കുക പ്പെടുവാന് യോ 
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ഗ്ൃ൯ സംശയമില്ല, തതഃ രാമഃ മുനിം പ്രാഹ-അനന്തരം രാമന് മുനി 

ജോട്ട്” പറഞ്ഞു, ത്വം യേന വാ വിസര്ജിതഃ-അങ്ങുന്നാരാല് അയ 

പ്പൈട്', ' തേ മനീഷിതം വാക്യം യത് അങ്ങയാല് പറയപ്പെടുവാ 
രായ് ് ൪൨) 

നാഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ത്ര്? തത് മമ അഗ്രതഃ വദസ്വ-അത്വനെ എന്െറ 

മുമ്പില് പഠത്തോലും, തതഃ മുനിഃ വാക്യം പ്രാഹം.അനന്തരം മുനി, 

വാകൃത്തെപ്പുറഞ്ഞു. 

അങ്ങിനെ ചെയ്യാമെന്നു ശപഥം ചെയയശേഷം രാമന് ലക്ഷ 
[രൂ 

ണനോടു പറഞ്ഞു: _ “ഹേ ലക്ഷ്മണ! നി ഗോപൃൂരദ്വാരത്തില് നില്ല 

ശം. ഇവിടെ ആരും വന്നുക്രടാ. ആരാനും വരുന്നപക്ഷം ഞാനവനെ 

വധിക്കും സംശയമില്ല.” അതില്പിന്നെ രാമന് മുന'യോടു പഠഞ്ഞു 

ട് 
ി 

അങ്ങയെ ആര് ഏഎന്തെന്നോടട പറവാ൯ ഏള്ലിച്ചു? അഥവാ അ 

ഞ്ങക്കുതന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊന്നു പറവാനുണ്ടെങ്കില് അതെന്നോടു 

പറത്ഞോലും? അപ്പ്യോഠം മുനി പറഞ്ഞു:__“ഹേ രാമ! സത്യമായതു 

കേട്ടാലും.” 

ഉള. ബ്രഹ്മണാപ്രേഷിതോസ്മീശ കായ്യാത്ഥം തേന്തികംപ്രഭോ 

അഹംഹിപൂധ്വജോദേവ തവപുത്ഭ പരന്തപ! 

ഈശ! ഹേ ഇരശ്വര! കായ്യാത്ഥം ട കായ്യത്തിന്നായ്യകോണ്ടു, തേഅന്തി 

ക അങ്ങയുടെ അന്തികത്തെ, ബൃഹ്മണാ പ്രേഷിത അമസ്ലി - ബൃഹ്മാവി 

നാല് അയക്കപ്പെട്ടവനായിരികകുന്നു, ദേവ! പരന്തപ്ടഹേ ദേവ! ഹേ 

പരന്തപ! അഹംഹീടഞാനാകട്ടെ, പൂവ്യജഃ തവപുത്രടപുധവംഒനിച്ച 

അങ്ങയുടെ പുത്ര൯. 

ഹെ ഇരശ്വര൪! പ്രഭോ! പരന്തപ! ശാനങ്ങയുടെ പൂവ്വജനായ പൂ 
ക] യ റ് 

രനാകുന്നു. കായ്യയത്തിന്നായിട്ടു. ബ്രഹ്മദേവന അങ്ങയുടെ സമീപത്തേ 
%; 

൭൭ 

ക്കെന്നെ അയച്ചിരിക്ക യാകുന്നു. 4 കാലാഖ്യശകതിടപ്രഥമപ്രബുഭ്ഥാ 

എന്ന ഭാഗവതവാക്യാനുസരണം ആദ്യത്തെ തത്വംകാലമാകുന്നു. അ 
ലു [ര 

തുകൊണ്ടാണ് മുബ്ദണ്ടായ പുത്രനെന്നു പറത്ഞെതു . 

9 കമായാസംഗമജോവീര കാലഃഭസരര്വഹര്ഭസ്മൂതഃ 
൭! 

നി 
ി ല് 

ബൃഷ്മാത്വാമാഹഭഗവാ൯ സര്വദേവഷിപൂജിതഃ 

പീര-ഹേ ശു, മായാസംഗമ ച മായാസംഗമത്തില്നിന്നു ജനിച്ച, 

സവ്യഹരഃകാലഭസ്മൃതദ-സവ്ൃത്തെയും ഹരിക്കുന്ന കാലനെന്നു സ്തൂരിക്ക 
ള് 2 
ന്നും സഠ്യദേവഷിപുജിതട ദഗവാ൯ബ്രഫ്മാംസച്ലദേവഷികചാല് 
വ ൭൮) 

ചി 



) ള്്ലട്ടാം സഗ്ഗം. 
] 04.4 

[ള്] തക , ) 

പൂജിക്കപ്പെടന്ന ഭഗവാനായ ബ്രഷ്മാവ , ത്വാം ആഹട അങ്ങയോടു 

പറയുന്നു. 

നിന്തിരുപടി മായയെ കടാക്ഷിച്ചസമയം ജനിച്ച എന്നെ സവ 

ത്തെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലനാണെന്നു സജ്ജനങ്ങറം പറയുന്നു; . എ 

൭൯൨ പേര് കാലനെന്നാണെന്നു സാരം. സവൃവദേവന്മാരാലും ജടഷികളാ 

ങ്ങി പഠ 
ലും പൂജിക്കപ്പെടന്ന ഭഗവാന് ബ്രഹ്മദേവന് അങ്ങയോടങ്ങിനെ 

യുന്നു. 

24. രക്ഷിതുംസ്വഗ്ഗലോകസ് സമയസ്ലേ മഹാമതേ 
ം ടു [ ല് 

പുരാത്വമേക ഏവാസീരല്ലോകാന൯ു സംഎത്യമായയാ. 

ഥ് 
[ക] 

2, ഭായ്യ്യാ സഹിതസ്തവംമാമാദൌ പുതൂമജീജനദഃ 

തഥാ ഭോഗവതം നാഗമനന്തമുദകേശയം 

ദു. മായഡാ ജനയിത്വാത്വം ദ്വൌ സസത്രൌ മഹാബഖലൌ 

മധുകൈടഭകൌദൈത്യയെ ഹത്വാ മേദോസ്ഥിസംചയം 

ഉ, ഇമാം പര്വതസംബദ്ധാം മേദിനീം പുരുഷഷഭ 

പത്തേ ഭിപ്യാക്കസങ്കാശേ നാഭ്യാ മുല്പാലദ്പമാമപി 

99. മാംവിധായ പ്രജാധ്യ ക്ഷം മയിസര്വംന്യവേദയത 

സോഹം സംയുക്തസം ഭാരസ്പ്വാമവോചം ജഗല്പത്േ. 

മഹാമതേടഹേ മഹാബുദ്ധേ, തേ സ്വരഗലോകസ്ൃരക്ഷിരും സമയ 
അങ്ങെക്കു സ്വര്ഗലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാന് സമയമായി, പുരാത്വം 
ഏക ഏവ ആസീട- ആദ്യം നിന്തിരുവടി ഏകന് മാത്രമായിരുന്നു, 
ലോകാന് സംഹൃത്യ-ലോകങ്ങളെ സംഹരിച്ചിട്ട് , മായയാ ഭായ്മയാ 
സഹിതഃ ത്വംടമായയാകുന്ന ഭായ്യയയോടുചേന്നവനായിട് നിന്തിരുല 

റം 
[ംി ടി, ആദൌ പുത്രം മാം അജീജനഃ- ആദിയില് പുത്രനായ എന്നെ ജ 

നിപ്പിച്ച, തഥാ ളൂദകേശയം ഭോഗവതം അനന്തം നാഗം അപ്രകാ 
രം ഉദകത്തില് ശയിക്കുന്ന ഭോഗവാനായ അനന്തനെ നാഗത്തെ 
യും, മായയാത്വം ജനയിത്വാം മായകൊണ്ടു നിന്തിരുവടി ജനിപ്പിച്ചി 

1 ജാ 

ലാ മധുകൈടഭകൌ ദൈത്രച്യെ ഹത്വാ 
ച രു സത്വത്തോടുക്രടയവരും, മഹാബലവാന്മാരും, മധുമൈ.ള 

ടം സസത്വൌ മഹാബമ൭ 

ഭന്മാരുമായ 
മൈതര്ൃന്മാരെ ഹനിച്ചിട്ട് , മേദോസ്ഥിസംചയം പര്വതസംബദ്ധാം 
ഇമാം മേദി ന ിടമേ നീം നിമ്മിതവാ൯ അസിംമേഭസ്സില് നിന്നും അസ്ഥികളില് 
നിന്നും സംഭവിച്ചതും പര്വതങ്ങളാല് നന്നാഷി ബന്ധിപച്ചൈടതമാ 
ഡയ ൧ 104) ] റി സ്വ) [| ്ി യ ,-£ ഥി ൽ ത്സ? 
൧ ലചദദനയെ നമ്മ ച്ചുവനാകശുന്നു, പുരഷഫാഭ!_ഹേ പുരഷ്ഷയോ 
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ത്തമ!, നാഭ്യാം ദിവ്യാക്കസംകാശേ പത്മേ മാം അപി ഉല്പാദ്യടനാ 

ഭിയില് ദിപ്യസൂയ്യസദ്ദൃശമായ പത്മത്തില് എന്നെയും ഉത്ഭവിപ്പി 

ച്ചിട്ടു , മാം പ്രാജാധ്യക്ഷം വിധായടഎഒ ന്ന പ്രജാധിപനാക്കിവെച്ചി 

ടം മയി സര്വം ന്യവേദയ തത് -ഏന്നില് സര്വവും സമപ്പിച്ചും സം 

യുക്തസം ഭാര സഃ അഹം സകല സംഭാരത്തോടുക്രടിയ ഞാന, ജ 

ഗല്പതെ! ത്വാംവോചംടഹേ ജഗന്നാഥ! അങ്ങയോടുപറഞ്ഞു. 

ബ്രഷ്മവാകൃത്തെപ്പറയുന്നു:.--ഹേ മഹാമതേ! സ്വര്ഗലോകത്തെ 

രക്ഷിപ്പാനുള്ള സമയം അങ്ങെക്ക്' സമിപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്രകാലം (൫. 

സയ; വസിച്ചശേഷം സ്വര്ഗത്തിലേക്കു വന്നുകൊള്കരാമെന്നു' 

അവതാരസമയത്തില് നിശ്ചയിച്ച കാലം വന്നിരിക്കുന്നു. സ്വര്ഗ 

ത്തോടെനിക്ക്” സംബന്ധമെന്തെന്നുള്ള ശങ്കയെ പരിഹരിപ്പാ൯ പൂവ്വ 

കഥയെ സ്തൂരിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യം നിന്തിരുവടി ഏകന് മാത്രമായിരുന്നു. 

“സ്ദേവസൌമ്യേദമഗ്രആസീത്*? ഹേ സെൌമ്യ! ഈ ചരാചരാത്മക 

മായ ലോകം ആദ്യം അങ്ങുന്നായിരുന്നുവെന്നുകള ശ്തിപ്രമാണം. ലോ 

കങ്ങളെ യെല്ലാം സംഹരിച്ചുശേഷം മായയാകുന്ന ഭായ്യയോടുചേന്ന 

വനായിട്ട് പുതുനായ എന്നെ നിന്തിരുവടി] ആദിയില് ജനിപ്പിച്ചു. 

ലത്തില് ശയിക്കുന്ന ഭോഗങ്ങളോടുക്രടിയ ആദിശേഷനാകുന്ന സപ്പ) 

ത്തേയും സൃഷ്ടിച്ചു. തുല്യപരാക്രമവും ബലവുമുക്ളു മധു൭ കെടഭന്മാരെ 

നുപേരായ രണ്ടു ദൈത്യന്മാരുണ്ടായി. അവരെ അങ്ങുന്ന് സംഹരിച്ചു. 

അവരുടെ േടസ്ാണ്ടം താസ്ഥികഠംകൊണ്ടം ഈ ഭൂമിയേയും 

മ്മിച്ച. അതിനെ പവ്ൃതങ്ങാ൭ കൊണ്ടുഠപ്പിക്കയും൭ 
റ് ഹേ പുരഃ 

ഷ്വോത്തമ! അങ്ങയുടെ നാഭിയില് ഉണ്ടായ 6 വൃസൂയ്യസഭൂശമായ താ 

മരയില് എന്നെയും ജനിപ്പി ചുശേഷം എന്നെ പ്രജാപതിയായിട്ടു് നി 

ന്തിരുവടി നിശ്ചയിച്ചു. പ്രലോല്പാടേനാദി സര്വവ്യവഹാരങ്ങകെയും 

ചെയ കൊള്ളാമെന്നംഗീകരിച്ച മാന് നിന്തിരുവടിയോടുണത്തിച്ച. 

തു 
ഒറ. രക്ഷാംവിധത്ധ്വഭൂരതോദ്യോയേ യമേവീയ്യ

ാപഹാരിണഃ 

തതസ്തു കേശ്യപാല് ജാതോ വിക്ണുല്വാമനരൂപധുക്' 

90. ഫതവാനുസിഭൂഭാരം വധാദ്രക്ഷോഗണസ്യച 

സവ്വാസൂല്സായയമാണാസുപ്രജാസമധ
രണീധ൪ 

9], രാവണസ്യവധാകാം ക്ിമര് ത്യലോകമുപാഗതഃ 

ദശവഷസഹ സാണി ദശ വഷശതാനിച 

2, കൃത്വാവാസസ്ൃയസമയം തിഭശേഷ്വാത്മ നഃപുരാ 

സ്തേമദ് നാരഥഃപുദ്ട്്റുഃ ദ്ര  ചായുഷി തേഷു. 
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93. കാലസ്ലാപസ്വരൂുപേണ ത്വല്സമീപമുപാഗമം 
ല്ല ാ 

യേടയാതൊരുത്ത൪, മേ വീയ്യാപകാരിണഃ-എനെറപ്രജകഠക്
കു അപ 

ല് കിത ിധത്സ്വടര 
കരം ചെയുന്നു വോ, ഭൂതേഭ്യ_ഭൂതങ്ങളില്നിന്നു, രക്ഷാംവിധ 

കു “തരം വിഷ്ധവായ നിന്തിരുവ 
ക്ഷയെ ചെയ്യാലും, തതഭവിഷ്ണുഭത്വംട അനന്തരം വഷ്ക്ു 

ടി,വാമനരൂപധയക് കശ്യപാത്' ജാതഃ _വാമനരൂപധാരിയായിട്ടു. ക 

ശ്യപനില്നീന്നു ജാതനായി, രക്ഷോഗണസ്വവധാത് ടരക്ഷോഗണത്തി 

നെറ വധം ഹേതുവായിട്ടു, ഭൂഭാരം ഹൃതവാന് അസിം ഭൂഭാരത്തെ ഹ 

രിച്ചവനായി, സവ്യാസു പ്രജാസു ഉത്സായ്യമാ ണാസുടസവ്ൃപ്രജകല്ലം ല 

പദ്രവിക്കപ്പെട്ട്യിക്കും പിഷയത്തില്, ധരണീധര-ഹേ ഭൂമീപതേ! രാ 

വണസ്യവധാകാം ക്ഷീടരാവണനെറ വധത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായി 

ട്, മര്ത്യലോകം ഉപാഗതടമനുഷ്യര്ലാകത്തെ പ്രാപിച്ചവനായി, 

ദശവഷസഹസ്പാണി ദശവഷാശതാനിചപതിനോരായിരം വഷകാ 

ലം, ആത്മനഃ വാസസ്യ സമയം ത്ര! ദശേഷു പുരാ കൃത്വാടഅങ്ങയു 

ടെ വാസത്തിന്െറ സമയത്തെ ദേവന്മാരില് പണ്ടു ചെയ്യിട്ട്. തേ സഃ 

മനോരഥഃപു്ട്റഃ- അങ്ങയുടെ ആ മനോരഥം പൂദ്ട്്റമായി, നൃഷതേ 

ആഡധുഷി പുദ്ട്റ്േ-മനഷ്യരിര് അങ്ങയുടെ ആയുസ്സ് പൃണ്ണുമായിരിക്കും 

വിഷയത്തില്, കാലഭഅഹം താപസരൂപേണംകാലനായ ഞാന് താ 

പസരൂപത്തോടുക്രടെ, തവല്്സമി പം ഉപ്ാഗമംട അങ്ങയുടെ സമീപ 

ത്തെ പ്രാപിച്ചു. 

എെറ പ്രജകമെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളില്നിന്നെന്നെ രക്ഷ 

ക്കേണമെന്നു ഞാന് നിന്തിരുവടിയോടപേക്ഷിച്ച. ഏഎന്നോടാവിധംി 

നിന്തിരുവടി പ്രതിജ്ഞ ചെയയതനുസരിച്ച്' കശ്ൃപപ്രജാപതിയില്നി 

ന്ന് വാമനരൂപിയായവതരിച്ചു രക്ഷോഗണങ്ങളെ സംഹരിച്ച്” ഭൂമിയു 

ടെ ഭാരത്തെതിത്തു. ഹേ ഭൂമീപതേ! പിന്നേയും റ് പ 

വിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഠം, ഉപദ്രവകത്താപായ രാവണനെ ന്മ] 

പ്യാന്വേണ്ടി നിന്തിരുവടി ഭൂമിയില് അവതരിച്ചു. പതിനോരായിരം 

വഷം ഭൂമിയില് വസിക്കുമെന്ന് പണ്ട് ദേവന്മാരോട് നിന്തിരുവടി പ്ര 

തിജഞയുംലെയ്യു. അങ്ങയുടെ ആ മനോഥഥം പൂറുമായി. മനുഷ്യാ 

യുസ്റ്റ് നിന്തിരുവട'ക്ക' പൂട്ട്റ്മായിരിക്കുന്ന ഈയവസരത്തില് കാലനാ 

യ ഞാന് താപസരൂപത്തോടുക്രടെ അങ്ങയുടെയരികത്ത വന്തിരിക്കു 

യാകുന്നു. 

തതോഭൂയശ്ചതേ ബുദ്ധിയയദി രാജ്യമുപാസിതും 

84. തത്ത്ഥാഭവഭദ്രംതേ ഏവമാഹ പിതാമഹഃ 
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യദിതേഗമനേ ബുദ്ധിദ്ദേവലോകം ജിതേന്ദ്രീയ 

35. സനാഥാവിഷ്ണുനാദേവാ ഭവന്തുവിഗതടജ്വരാഃ 
( 

വതുര്മ്മുഖസ്ൃതദവാഷ്യം ശ്രത്വാകാലേനഭാഷിതം. 

ം [രി ംൂ [ട്] 

36. ഹസ്ദ്രരാമസ്തദാവാക്യം കൃത്സ് നസ്യാന്തകമബ്രവീത 

ശ്രതംതവവചോമേടദ്യ മമാപീഷ്കതരംതുതത് 

97. സന്തോഷഃ പരമോമേഞയ സൂ്വദാഗമനകാരണാത്' 

തൂയാണാമപിലോകാനാം കായ്യ്യാതഥം മമസംഭവഃ 

98. ഭദ്രംതേസ്വാഗമിഷ്യാമി യതഏവാഹമാഗതടഃ 

മനോരഥഡ്കൃസംപ്രാച്ഛോ നമേത്രാസ്തിവിചാരണാ. 

തതഃ ഭൂയഭടഅതില്നിന്നധികമായിട്ടുംം രാജ്യം ഉപാസിതും തേ ബു 

ദ്ധി യഭിട രാജ്യത്തെ ഉ പാസിപ്പാ൯ അങ്ങക്കു മനസ്സാണെങ്കില്, തത് 

നു ന നു തേ ഭദ്രം- അങ്ങേക്കു മംഗമും, ഏ 

വം പിതാമഹഃ ആഹട ഇപ്രകാരം പിതാമഹന് പറഞ്ഞു, ജിത്തേന്രി 

യ! ദേവലോകം ഗമനേ, തേ ബുദ്ധിഃ യദിംഹേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. ജയി 

ചിരിക്കുന്നോവെ! ദേവലോകഗമനത്തില് അങ്ങക്കു മനസ്സാണെങ്കില്, 

വിഷ്ണുനാ സനാഥാഭ ദേവാഭടവിഷ്ണ്ുവിനാല് നാഥനോടുക്രടിയ ദേവ 

ര; വിഗതജ്വരാഃ ഭവന്തു ത്തി ഭവിക്കട്ടെ, കാലേന 

ഭാഷിതം ചതുര്മ്മുഖസ്യ തത് വാക്യംശ്ുത്വാ-കാലനാല് ഭാഷിക്ക 

പ്പെട്ട ചതുര്മ്മുഖനന്െറ ആ വാക്ൃത്തെ ശ്രവിച്ചിട്ട് , തദാ ഹസന് രാ 

മഭംഅപ്പോഠം പുഞ്ചിരി പൂണ്ട രാമന്, കൃത്സ് നസ്യ അന്തകം അബ്ബവീ 

ത്കസമസ്തത്തിനെറയും അന്തകനോട്ട് പറഞ്ഞു, തവ വചടഭ അല്ല 

മശ്രതം നിന്െറ വചസ്സ്്പ്പോകെന്നാല് ത്രവിക്കപ്പെട്ട് , തത്' തു മമ 

അപി ഇഷ്ടതരം അതാകട്ടെ എനിക്കുമധികമിഷ്കം, ത്വദാഗമനകാര 

ണാത് നിന്െറ ആഗമനകാരണത്താല്, പരമട സന്തോഷ ബേഞ 

യഃപരമസന്തോഷമെന്നറിഷേണ്ടതാകുന്നു, തൃയാണാം ലോകാനാം 

അപ്പി കായ്യ്യാത്ഥം മമ സംഭവ മൂന്നു ലോകങ്ങളുടെയും കായ്യയത്തിന്നാ 

യ്യലൊണ്ടാണെനെറയവതാരം, തേ ഭദ്രം അസ്തു _ നിണക്കു മംഗളം ഭവി 

ക്കടരെ, യതഃ ഏവ അഹം ആഗതഃ ആഗമിഷ്യാമി_എവിടെനിന്നു 

ഞാനാഗതനായൊ അവിടെക്കു വരുന്നേ, മനോരഥഃ തു സംപ്രാസ്ലഃട 

മനോരഥമാകട്ടെ സാധിച്ചു; അത്ര മേ വിചാരണാ നാസ്തിട അതിലെ 

നിക്കാലോചനയില്ല. 
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ല് 
റി 

നിശ്ചിതകാലത്തെ അതിക്രമിച്ചും രാജ്യം ഭരപ്പാനങ്ങുന്നു വിചാ 

രിക്കുന്നുവെങ്കില് ആ വിധമായിക്കൊള്ളട്ടെ. അങ്ങക്കു മംഗമും. ഇപ്പ 

കാരം ബ്രഹ്മാവു പഠടത്തിരിക്കുന്നു. ഹേ ജിതേന്ദ്ര ന്രിഷ! ദേവലോകഗമ 

നത്തില്: അങ്ങെമ്മ മനസണ്ടാകുന്നപക്ഷം വിഷ്ണുവായ നിന്തിരുവടി 
സു 

ഠ യാകുന്ന രക്ഷിതാപോടുകൂടിയ ദേവന്മാര് മുഃഖരഹിതന്മാരായ് ഭവിക്കു 

ടെ. കാലനാല് പറയപ്പെട്ട ബുഹ്മവാക്യംകേട്ട രാമന് പുഞ്ചിരിയോടട 

്രൂടെ സദ്ത്തിനെറയും അന്തകനായ കാലനോടു പറഞ്ഞു. നിന്െറ 

വചനം ഞാനിപ്പോഠം കേട്ടു. ഇമ മതെനിക്കുമധികം സമ്മതമാകുന്നു. നീ 

വന്നതെ നിക്കു സതി മുന്നു ലോകങ്ങളുടെ കായ്യത്തി 

നുവേണ്ടിടാണെനെറയവതാരം നിണക്കു മംഗളം ക ഞാ 

നെവിടെനിന്നി്ങോട്ടു വന്നുവോ അവിടെക്കുതന്നെ വരുന്നുണ്ട്. എ 

ന്െറ മനോരഥം മുഴവനും സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചിനി 

ആലോചനയില്ല. 

90. മത്വേവകാനാംദേവാനാം സവ്വകായ്യേഷുവൈമയാ 

സ്ഥാതവ്യംമായയാപുത യഥാ ചാഹപ്രജാപതിട. 

മത്സേവകാനാം ദേവാനാം ഏനെറഠ സേവകുന്മാരായിരിക്കുന്ന ദേവ 

ന്മാരുടെ, സവ്യകായ്യേഷുംസപ്കായ്യങ്ങളിലും, മയാവൈസ്ഥാതപ്യംട 

എന്നാല്ത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യപ്പെടുവാന് യോഗ്യം, പ്രജാപതി യ 

ഥാആഹ ലം ബൃഹ്മാവു” ഹപ്പകാരം പറകയും 6 ക്യു 

ഹേ പുത എന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവന്മാരുടെ സവ്വകായ്യ 

ങ്ങളിലും ഞാന് മായയെ ആശ്രയിച്ച് മനസ്സിരുത്തേണ്ടതാകുന്നു. അ 

ങ്ങിനെയജല്ലെ ബൃശ്മാവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

20. ഏവംതയോട കഥയതോര്ദുവ്യാസാ മുനിരഭയഗാത് 

രാജദപാരംരാഘവസ്യ ദശനാപേക്ഷയാദ്രതം. 

തയോഃഏവം കഥയ.തോടട അവര രണ്ടുപേരിപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊ 
ണ്ടിരിക്ചമ്പോംം, ദൂതംരാഘവസ്യ ദ൦രനാപേക്ഷയാവേഗം രാഘവ 
ന്െറ ദരനത്തെ അപ്പേക്ഷി ച്ചുകൊണ്ടു', സം 
ന്ന മുനി, രാജു ദ്വാരം അഭ്യഗാത് രാമഃ ദ്വാരത്തെ അഭ! ഗമിച്ച. ് 

അവര് രണ്ടുപേരുമിങ്ങിനെ സംഭാഷണം ചെയ്യിരിക്കുമ്പോം 
വേഗം രാമനെക്കാണ്മാന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടു ദുര്വാസസ്റ്സേന്നു 6 വരാ 
യ മുനി രാജദ്ധാരത്തിലെത്തി. 

&1. മുനിര്ല്ലക്ഷ്മണമാസാദ്ല മുവ്യാസാവാകയ മബ്രവീത് 
ശീഘംദശയരാമം മേകായ്യം മേതൃന്തമാഹിതം, 
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ദുവ്യാസാഭമുനിഭടടുവ്വാസസ്സമനി, ലക്ഷണം ആസാദ്യംലക്ഷ്യൂണനെ പ്രാ 
[ടട ര [ഴ്] പിച്ചിട്ട് , വാക്യം അബ്ൂവീത് ടവാകൃത്തെപ്പറഞ്ഞു, മേരാമം ശീഘം 

ദശയ എനിക്കു രാമനെ വേഗം കാട്ടിത്തന്നാലും; മേകായ്യം അത്യ 

ന്തം ആഹീിതം- എന്െറ കായ്യം ഏററവും അടിയന്തരമാകുന്നു. 
ടം [ക] ടര്വാസസ്സമുനി ലക്ഷൂണസമീപത്തുവന്നു പറഞ്ഞു. എനിക്കു 

രാമനെ പേഗം കാട്ടിത്തരണം. എന്െറ കായ്യം അതുൃന്തം തിടുക്കുമു 

ഒളു ഒന്നാകുന്നു. 

4.9, തച്ച ൨ത്വാ പ്രാഹ സൌമിതിമ്മുനിംജ്വലന തേജസം 

രാമേണ കായ്യയം കിം തേദ്യ കിം തേഭിഷ്ഠം കരോമ്ൃഹം 

49. രാജാകായ്യാന്തരേവ്യഗ്ോ മുഹൂർതം സംപ്രതീക്ഷ്യതാം 

തച്ചു ൨ത്വാ ക്രോധസന്തപ്ലോ മുനിഃ സെയധിത്രിമബ്ബവിത്. 

ക ത്രി റ] ിച്ിട്ട്' സുമി ി തത് ശ്രത്വാ സൌമിതിട-അതിനെ ശ്രവിച്ചിട്ട സമിതാപുതന, ജവ 

ലനതേജസം മുനിം പ്രാഹ. അഗ്നിപോലെയുജബലിക്കുന്ന മുനിയോട 

പറഞ്ഞു, അദ്യ തേ രാമേണ കിം കായ്യുംടഇപ്പോഠം അങ്ങെക്കു രാമ 

ലി 
€ 

നെക്കൊണ്ടെന്തു കായ്യം?, തേ അഭിഷ്ടം കിം- അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടമെന്ത് ? 

അഹം കരോമി ഞാന് ചെയ്യര്ന്നേന്, രാജാ കായ്യാന്തരേ വൃഗ്രഃട്രാജാ 

വന്മയകായ്യത്തില് ഏപ്പെടിരിക്കുന്നു, മുഹുത്തം സംപ്രതീക്ഷ്യതാം - അല്ല 

സമയം കാത്തിരുന്നാലും, തത് ശ്രത്വാ- അതുകേട്ടിട്ട് , ക്രോധസന്ത 

പട മുനി ക്രോധത്താല് സന്തഘ്ലനായ മുനിം സൌമിത്രിം അബ്ബ 
ത്ത 

( 

വീതി_സൌമിതിയോട പറഞ്ഞു. 
ഠം ് 

അതുകേട്ടിട്ട” ലക്ഷ്ൂണന അശഗ്നിക്കു തൂല്യം ജ്വലിക്കുന്ന തേജസ്റ്സോ 

ടടശ്രടിയ മുന'യോടു പറഞ്ഞു: _- ഇപ്പോഠം അഞ്ങെക്കു രാമനെക്കൊണ്ടാ 

വശ്യമെന്താകുന്നുഃ അങ്ങയടെ ആഗ്രഹമെന്താകുന്നു വോ അതിനെ 
റ്, 

ഞാന് സാധിപ്പ് ചചതരാം. രാജാവയ മറെറാല് കായ്യത്തില് ശ്രഭ്ധിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. അല്ൃസമയം അഞ്ങുന്നു ക്ഷ മിക്കേണം. എന്നുമ്ള ലക്ഷ്ടൂണവാ 

കം കേട്ടടപ്പാഠം അതികേറപത്താല് സന്തപ്ല്നായ മുനി പറഞ്ഞു. 
ലി) 

44 അസിന് ക്ഷണേതു സെൌമിത്രേന ദശരയസിചേദ്വിഭം 

രാമം സവിഷയം വംശം ഭസ്ത്ീകയ്യാം ന സംശയ 

സൌമിത്രേ!ടഹേ സമിത്രാപുത!, അസ്ത്രിന൯ കഷ ണേ_ഇക്ഷണത്തില്ം 

പിഭൂം രാമം നദശയസി ചേത് ടപ്രഭവായ രാമനെ വീ കാടിത്തരാത്ത 
ു യു 

പക്ഷം, സവിഷയം വംശംടരാജ്യത്തോടുക്രടിയ വംശത്തെ, ഭസ്തീകു 

യ്യാം ന സംശയഃടഞാന് ഭസ്തമാക്കും, സംശയമില്ല. 
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ഹേ ലക്ഷ്മൂണ!. നീയി കഷണത്തില് പ്രഭുവായ രാമനെ കാണ്മാന് 

അനുവാദം ലട] ൪ വംശത്തെയും രാജ്യത്തെയും ഞാന് ഭസ്മ 

മാക്കം, സംശയമില്ല. 

15. ശ്രുത്വാ തദ്വചനം ഘോരമുഷേരദുര്വാസര്സാ ഭശം 

സ്വരൂപം തസ്യ വാക്യസ്യ ചിന്തയിത്വാ സലക്ഷ്കണഭ 

40. സര്വനാശാദ്വരം മേദ്യനാശോഫഹ്വയകസ്യകാരണാത് 

നിശ്ചിത്യൈവം തതോ ഗത്വാ രാമായ പ്രാഹ ലക്ഷ്മണ 

മുവ്യാസസടജട്ട ച മവ്യാസസ്സുമഹഷിയുടെ, ദശം ഘോരം തത് വച 

നം ശ്രുത്വാ അത്യന്തം ഭയ്രരമായ ആ വചനത്തെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, ന 

സ്യവാക്ൃസൃ സ്വരൂപം ചിന്തയിത്വാട ആ വാക്ത്തിന്െറ സ്വരൂപ 

ത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ട്, സഃലക്ഷ്മൂണടഃ- ആ ലക്ഷ്മണന്, ഏകസ്യ കാരണാ 

ത് ഒരുവന്െറ കാരണത്താല്, സധ്ൃനാശാത് എല്ലാവരുടേയും നാശ 

ത്തേക്കാഠം, അദ്യ ൭ മേ നാശഃവരാംജ്ഇഭ പ്രാളെ ന്െറ നാശം ശ്രേഷ്ഠം, 

ഏവം നിശ്ചിത്യ ഇപ്രകാരം നിശ്ച: യ്ിച്ചിട്ട് തത ഗത്വാ അവിടെന് 

ന്ുപോയിട്ടു് , ലക്ഷ്ൂണഭരാമായ യ ന്നി രാമനോടു പറഞ്ഞു. 

ദുവ്വാസ്സ്്ുമഹഷി പറതഞ്െെതായ അതിഭയ ഷ്യ അതി 

സെറ സ്വരൂപവും നന്നായാലോചിച്ചറിഞ്ഞെ ലക്ഷ്ൂണ൯ വിചാരിച്ചു. 

ഇപ്പോഠം രാമാന്തികത്തില് പ്രവേശിച്ചാല് എനിക്കു മരണം കി 
യം. സ മുനിശാപത്തായ രാജ്യസഹിതം വംശം 

നശിക്കും. “സധ്യനാശം വരാനിടവരുത്തുന്ന തി നേക്കാഠം എനെറ നാശം 

ശ്രേഷ്ഠം എന്നു നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യണന രാമസന്നിധിയില് ഒ 

ത്തിച്ച. 
൭മ.ചപന്നണ 

4.7. സൌമിത്രേവൃചനംശൃത്വാ രാഥ കോലംവ്യസര്ജയത്' 
ടി ചു ഴു ॥ 

ശീല്വംനിര്ഗമ്യരാമോപിദദശാത്രേഃസതംമന്ിം 

4.9, രാമോഭിവാദ സംപ്രിതോമന് _( യസംപ്രിതോമുനിം പപ്രച്ഛ സാദരം 
കിം കായ്യംതേകരോമിതിമനിമാഹരഘ ത്തമ 

൫ 

സെൌരധിത്രേഴവചനം ശ്രത്വാ-സൌമിത്രിയുടെ വചനം ശ്രവിചില് 
യില് 

രാമഃകാലം വ്യസര്ജയത്' കാമന് കാലനെ പറത്ഞയച്ചും ശീഘ്യംസനിര 

ഗമ്യ- വേഗം നിര്ഗമിച്ചിട്ട്, അത്രേഃസുതം മുനിം ച 

സൃരനാധയ മുനിയെ ദശീ ചവ, മനിം അഭിവാദ്യം മുനിയെ വന്ദിചില് 
൭ ! [॥ ച ക സ്സ 7 

സംപ്പീതഃരാമഃ_സന്തഷനായ രാമ൯. സാദര ന); ലി € 7 ര ദരം മുനംപപ്ര ച്ഛ, - ആദര 
! ൦ (0 0 ( ൭൦൦ ൮൨൮൭ ര 0 0൫% നി 4 ച് 4 ത്താടുക്രടുംവന്ണ്ും മുന്യോടു ചോദിച്ച, തേ കിം കായയും മരോമിംം 
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അങ്ങേക്കെത്തുകായ്യം ഞാന് ചേയ്യേണം, ഇതി രദലൃത്തമഃ മനിം ആ 

ഹംഎന്നു രഘുപതി മുനിയോട പറഞ്ഞും 

ലക്ഷ്മണന് വന്നു പറഞ്ഞതുകേട്ട ഉടനെ കാലനെ രാമന് പറ 

ഞ്രയച്ചു. വേഗം പുറത്തുചെന്നു. അത്രിപുതൃനായ മുനീിയെക്കണ്ടു വ 

നിച്ചു. സന്തൂഷ്ണനായിട്ടു മുനിയോടുട സാദരം ചോദിച്ചു. “അങ്ങെക്കു 

ഞാന് എന്താണിപ്പ്യോം ചെയ്യേണ്ടത്.” 

40. തക്ക ൨ത്വാരാമവചനം മുവ്വാസാരാമമബ്രവീത് 

അദ്യവഷസഹസ്പാണാ മുപവാസസമാപനം. 

550. അതോഭോജനമില്ഛ,ാമി സിഭ്ധംയത്തേരഘൃത്തമ 

രാമോമുനിവചഭശ്യത്വാ സന്തോഷേണ സമന്വിത. 

5]. സസിദ്ധമന്നംമുനയേ യഥാവല് സമുപാഹരത് 

മുനിര്ഭൂകത്വാന്നമമുതം സന്തൂ്ണഃപുനരഭദ്യഗാത്. 

8. സ്വമാശ്രമംഗതേതസ്തിന്രാമഃ സസ്താരഭാഷിതം 

കാലേനശോകടഃ ഖാത്തോ വിമനാശ്ചാതി വിഹവലഭ. 

൭8. അവാദ് മുഖോദീനമ നാനശശാകാഭിഭാഷിതും 

മനസാലക്ഷ്മണംജ്ഞാത്വാ ഹതപ്രായം രഘൃ വഹ. 

തത്ാരാമവചനം ശ്രത്വാ-ആ രാമവാക്യം ത്രവിച്ചിട്ട് , ദുവ്യാസാഭരാമം 

അബ്വീത് ടടു്യാസസ്സ് രാമനോടു പറഞ്ഞു, അദ്യ വഷസഹസ്പാണാം 

ഉപവാസ സമാപനം ആയിരം വഷം അനഷ്ണിച്ചതായ ൭ വവാസ 

ത്തിനന്െറ സമാപ്ലി ഇന്നാണ്, അത രഘൃത്തമ!- അതുകൊണ്ടു 

ഹേ രഘുശ്രേഷ്ഠ!് യല് സിദ്ധം തല് ഭോജനം ഇക്കാമ 

യാതൊന്നു സിദ്ധമോ ആ ഭോജനം ഞാനിച്ഛുിക്കുന്നേന്, മുനിവചഭ ശ്ര 

ത്വാഭമുനിവാക്യം ശ്രവിച്ചിട്ട്, സന്തോഷേണ സമന്വിതഃ രാമസ 

ന്തോഷത്തോട്ടക്രടിയ രാമന്, സിദ്ധം അന്നംടതെയ്യാവക്കൂ അന്നത്തെ, 

മുനയേ സമുപാഹരത് ചമുനിക്കായ്യെ്ചാണ്ടെ സമഡ്റ്ിച്ചം അമൃതം അന്നം 

തസമാനമായ അന്നത്തെ ട്ടജിച്ചിട്ട്, സന്തുഷ്ട മുനിഃ പു 

നഃ അഭ്യഗാത് സന്തോഷിച്ച മുനി പിന്നെപ്പോയി, തസ്കി൯ സ്വം 

ആശ്രമം ഗതേ സതിടആ മനി സ്വന്തമായ ആശ്രമത്തെ ഗതനായി 

രിക്കുമ്പോഠം, രാമഃ കാലേന ഭറഷിതം സസ്ത്രാരടരാമനു കാലനാല് പ 

ഭൂക്ത്വാകഭത്ത 

റയച്ചെട്ടതിനെ സ്തൃിച്ചും ശോകേന ട ദഃഖത്താര, ദുഃഖാഅഭ ടെ 
നല് ജി 

ദുഃഖപീിഡി തനായിട്ടും, വി മനാഃഭമനസ്സന്തോഷമില്ലാത്തവനം, അതി 

ടു ല്; 7; 

വിഹ്വലഃ ചം അത്യന്തം പരവശന, 
അവാങെ മുഖകമുഖഠം തായ 

ം 
) നി 

വനും, ദടീനമനാഭടതളന്ന മനസ്റ്റോടുക്രടിയവനുമായം രാമഃ ഭാഷ്ചമും 
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ി ി ന 

നശശാകുടരാമന് സംസാരിപ്പാന് ശക്തനായില്ല, ലക്ഷണം ഹതപ്പാ 

യം മനസാ ഓഞാത്വാടലക്ഷ്കണനെ ഹനിക്കുപ്പെട്ടതിന്നു തുല്യമായി മ 
നടന റ് റി . നസ്സകൊണ്ടറിഞമിട്ടു ം രഘ, ദ്വഹഃടരഘുര്രേഷ്ഠന് 

) ടു റ ലം 

രാമന് പറഞ്ഞതു കേട്ട ഒ൪വാസസ്സമുന് രാമനോട്" പറഞ്ഞു:- 

അനേകായിരം വഷം ഉപവാസം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതിന്നാണവ 

സാനം. അതൃകൊണ്ടു ഹേ രഘുപതെ! തെയ്യാരളൂള ഭോജനം തരേണം. 

വിശേഷവിധി തെയ്യാറാക്കേണ്ടതില്ല.”” മുനിലാക്ൃം കേട്ട രാമനുസ 

ന്തോഷിച്ചു. ഒരുക്കമുദു ഭക്ഷണം വിധിപ്രകാരം മുനിക്കു കൊടുത്തു സല് 

കരിച്ച. അമൃതസദുശമായ അന്നം ഭക്ഷിച്ച മുനി സന്തോഷിച്ചപോ 

കയും ലെയ്യു. ആ മുനി അദ്ദേഹത്തിന്െറ ആത്രമത്തിലേദക പോയ 

ശേഷം, കാലനോട്ട്” താന്ചെയ്യ ശപഥവ ചനത്തെയോത്തു ദുഃഖിച്ചു. 

പര; യ് ഭവി ലി . ]ന്്ിരുന്നു. മനസ്സ മനസ്സു മയങ്ങി പരവശനായ് ഭവിച്ചു. മുഖം . യിരുന്നു സ്സ 

തളന്നിരിക്കയാല് ഒന്നും സംസാരിപ്പാന് ശക്തനായില്ല. ലക്ഷ്മൂണനെറ 
[ട് അവസാനമായെന്നുതന്നെ രഘുനാഥന് മനസ്സുകൊണ്ടെ നിശ്ചയിച്ചു. 

24. അവാങ്മുഖോ ബഭൂവാഥ തൂഷ്ണിമേവാഖിലേശ്വരഃ 
ലു ട് തതോരാമംവിലോക്യാഹ സൌമിത്രിര്ദുഭഖസംപ് ജൃതം. 

99. തൂഷ്ണീംഭൂതം ചിന്തയന്തം ഗഹന്തംസ്നേഹബന്ധനം 

മല്കൃതേതൃജസന്താപം ജഹിമാം രഘുനന്ദന! 

൭0. ഗതിട കാലസൃകലിതാ പൂര്വമേവേദ്ൃശീപ്രഭോ 

ത്വയിഹീനപ്പതിജേഞതു നരകോമേധ്രുവംഭവേത്. 
) 

ളു അവാങ് മുഖഃ അഖിചേശ്വരചമുഖം താക്ലിയിരിക്കന്നസര്വേശ്വരന്, 
തൂഷ്ണീം ഏവ ബഭൂവടമെരനമായ്ത്കുന്നെയിരുന്നു, തതഃ സൌമിത്രിട ദുഃഖ 

്] 

സംപ കതം തുഷ്ണീം ഭൂതം സ്നേഹബന്ധനം ഗഹറന്തം ചിന്തയത്തം രാമം 

വിലോക്യ ആഹം അനന്തരം ലക്ഷ്മണന് ദുഃഖത്തില് മുഴുകിയും ഒന്നും 
സംസാരിക്കാതെയും സ്ന്റേഹബന്ധത്തെ നിന്ദി ച്ചും ചിന്തിച്ചമിരിക്കു 
ന്ന രാമനെ നോക്കിപ്പറഞ്ഞു. രഘുനന്ദന മല്കൃതേ സന്താപം ത്യജ 
ഹേ രഷഘുത്രേഷ്ഠ! ഞാന്നിമിത്തമുള്ള സന്താപത്തെ ത്യൃജി ച്ചാലും, മാം 

യ... ജു ഹട ്ൃന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും, പൃ൪വം വു വട പണ്ടുതന്നെ, ഈദ്ൃഗീ 

ഗതിഭടഈമാതിരിയുകൂട ഗമനം, കാലസ്യ കലിതാട കാലത്താല് ൭ 
ണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു, ത്വയി ഹീനപ്രതിജേമ തു-നിന്തിരുവടി പു 
ത്ജഞാഭംഗം വരുത്തുന്നപക്ഷം, ധ്രുവം മേ നരകട ഭവേത് നിശ്ചയ 
മായും ഏനക്കു നരകം ഭവിക്കും, 
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സര്വേശ്വരനായ രാമന് തലതാ്ി മൌനമായിത്തന്നെയിരു 

നനു ദുഃഖത്തില് മുങ്ങിയും സ്നേഹബന്ധത്തെ നിന്ദിച്ചും:__സ്റ്റേഹം നി 

മിത്തം വധിക്കാന് കഴിയായ്യ വധിക്കാതിരുന്നാല് പ്രതിങ്ഞാഹാന!; 

എത്തുചെയ്യേണ്ടുവെന്നു ചിന്തിച്ചും ഒന്നും പറയാതെയുമിരിക്കുന്ന രാമ 

നെക്കണ്ടിട്ട്” ലക്ഷ്മണന് പറഞ്ഞു: “ഹേ രഘുനാഥ! ഞാന് നിധ്ത്ത 

മുണ്ടായ സന്താപത്തെ തൃജിച്ചാലും. എന്നെയുപേക്ഷിക്കുക. ധമ്മ 

ത്തെയുപേക്ഷിക്കേണ്ട. ഈവിധമെല്ലാം സംഭവിക്കേ ണമെന്ന് മുമ്പേ 

തന്നെ കാലസ്വരൂപനാല് നിശ്ച യിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹേപ്രഭോ! 

അഞ്ങുന്നു പ്രതിമഞാഭംഗം വരുത്തിയാല് എനിക്കു നരകം നിശ്ചയം. 

പ്രതിജ്ഞാപരിപാലനം ക്ഷത്രിയ നെറ മുഖ്യ ധമ്മം. രാജാവിനെ ആ 

ശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവര് രാജപ്രതിമഞെക്കു്' ഭംഗം വരാത്തവിധം രാജാവി 

നെക്കൊണ്ടു പ്രവൃത്തിപ്പിക്കേണം എന്നു യൂചിപ്പിച്ചു. 

51. മയിപ്രിതിയ്യദിഭലേദ്യദ്യനുഗ്രാഹ്ൃതാ തവ 

തൃക്ത്വാ ശങ്കാം ജഹി പ്രാജ്ഞമാമാധമ്മം തൃജപ്പഭോ. 

മയി പ്രീതിഃ ഭപേത്” യദി എന്നില് പ്രീതിയുണ്ടെങ്കില്, തവ അനു 

ഗ്രാഹൃതാ യദി അങ്ങയുടെ അനുഗ്രാഹൃഭാവമുണ്ടെങ്കില്, പ്രാന്ഞ- 

ഹേ സര്വണ്ഞനായുള്ളോവേ, ശങ്കാം തൃക്ത്വാടശങ്ക വെടഞ്ഞിട്ടു : 

മാ ജഹിടഎന്നെ തൃജിച്ചാലും, പ്രഭോ ധമ്മം മാ തൃജടഹേ പ്രഭവാ 

യുളേളാവേ ധമ്മത്തെ തൃജിക്കരുതേ. ലി 

ഹേ സര്വണങ്ഞനായ പ്രഭോ! റിന്തിരുവടിക്ക് ഫൃന്നില് പ്രീത 

യും അനഗ്ഗഹബ്ദദ്ധിയുമുണ്ടെന്നു വരികില് ശങ്കക്രടാതെയെന്നെയുപേ 

ക്ഷിച്ചാലും. ധമ്മത്തെ വെടിയരുതേ. സര്വണഞനും പ്രഭവുമായ നി 

ന്തിരുപടി എന്നെ നിമിത്തമാക്കിട്ടു' ധമ്മം പെടിഞ്ഞാല് ലോകം അ 

ധമ്മത്തില് പ്രവൃത്തിക്കും. അതുനിമിത്തം എനിക്കു നരകം സിഭ്ധിക്കു 

മെന്നു സാരം. 

58. സൌമിത്രിണോക്തം തച്ഛ ൨ത്വാ രാമശ്ചലിതമാനസഃ 
; ി ഠ 

ആഫുയമന്ത്രിണഭസധ്യാ൯ന് വസിഷ്ടം ചേദമബ്ബവീത്. 

സൌഥിത്രിണാഉക്തം തത് ശ്ൃത്വാട സെരമിത്രിയാല് പറയപ്പെട്ടത് 

മന ശരവിച്ചിട്ട്, ചലിതമാനസഃ രാമഃ ചലിച്ച മനസ്സോടു കൂടിയ രാ 

മന്, സധ്യാന്മന്ര്രിണഃ വസ്ഷ്ടംച ആഹുൂയട-സവു മന്ത്രിമാരെയും വ 
ഹ്യ 

ര] ധ കി പു 

സിഷ്ഠരെയും ആഹ്വാനം ലെയ്യിട്ടും ഇദം അബ്ബവീത ച ങ്ങിനെ പ 

റഞ്ഞു. 
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മ റിച്ച. ഭ്രാ 
ലക്ഷ്മണന് പറഞ്ഞതു കേട്ടപ്പോഠം രാമന്നു മനസ്സ ചലിച്ചു. 8 

ടി [] [] 

തൃസ്നേഹത്തില് ഉറച്ചിരുന്ന മനസ്സിന്നു ചലനമുണ്ടായതിനാല് ധമ്മര 
ന 

പ 
[ 

ട് ഹത്തെയുപേക്ഷിപ്പാന് നിശ്ചയിച്ചവെന്നു സാരം. ക്ഷാത്ഥം ഭ്രാതൃസ്മേഹത്തെയുപേ 

എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും വസിഷ്ടരെയും വരു ത്തി യിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. 

റ്റി 
59. മുനേരാഗമനംയത്തു കാലസ്യാപിഹി ഭാഷിതം 

പ്രതിജ്ഞാമാത്മനത്തൈവ സവ്യമാപേദയല്പ്രഭഃ. 

മുനേഃ ആഗമനം൭മുനിയുടെ വരവും, കാലസ്യഭാഷിതം അപിടകാല 

െറ വചനവും, ആത്മനഃ പ്രതിഞ്ഞാം ലയത് ട ആത്മാവിനെറ പ്ര 
[ഭി 4 

തിഴണഞയും യാതൊന്നോ, സവ്വംപ്രഭഃ ആവേദയത ടസവ്വത്തെയും പ്ര 

ഭ അറിയിച്ച. 

ദുര്വാസസ്സുമുന്ിയുടെ വരവും, കാലന് പറഞ്ഞതും താന് ചെയ്യു 

ന തിയ തായ ശപഥവും എല്ലാം അവരെ അറ യിച്ചു. 

80. ശ്രുത്വാരാമസ്യവ.ചനം മന്ര്രിണഭ സപൂരോഹിതാഭ 

ഉ൬ചുടപ്രോംജലയഃ സര്വേരാമമക്ിഷ്ഠകാരിണം. 

സപുഭരോഹിതാഭമന്ദ്രിണഃ-പുരോഹിതനോട്ു കൂടിയ മന്രരിമാ൪, രാമസ്ധ്യ 
ര്യ റ്, 

വ ലനംശ്രത്വാ-രാമന്െറ വചനത്തെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, പ്രാംജലയഃസ 

൪വേഅംജലിയോടുക്രടിയ സവ്ൃരും, അക്രിഷ്ണകാരിണം രാമംഈചുടക 

ക്രേശമില്ലാതെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നപനായ രാമനോടു പറഞ്ഞു. 

വസിഷ്ടരും മന്ത്രിമാരും രാമന് പറത്ഞെതു കേട്ടുപ്പോം എല്ലാവ 

രും കൈകംക്രപ്പിത്തൊഴുതുകൊണ്ടു ക്രേശംകൂരടാതെ ധമ്മകായ്യം നട 

ത്തുന്നതില്. ശക്തനായിരിക്കുന്ന രാമനോട്ട പറഞ്ഞു. 

61. പൂര്വമേവഹിനിദ്ദിഷ്ഠം തവഭൂഭാരഹാരിണഃ 

ലക്ഷ ണേനവിയോഗസ്സേ ഓഞാതോവിങ്ഞാന ചക്ഷൃഷാ. 

ഭൂഭാരഹാരിണഭതവംഭൂഭാരത്തെ ഹരിക്കുന്ന അങ്ങെക്ക്, പൂര്വം ഏവ 

നിദ്ദിഷ്ണംഹിടമുമ്പേതന്നെ നിദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതല്ലെയോ, വിജഞാനച 
ക്ഷുഷാംടവിങഞാനമാകുന്ന നേത്രംകൊണ്ട് , തേലക്ഷ്മുണേന വിയോഗ 
ലഞാതഃ - അങ്ങക്കു ലക്ഷ്മൂണനോടു വിയോഗം അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഭൂമിഭാരത്തെത്തീക്കവാന് വേണ്ടിട്ട മാതൂമാണ് അങ്ങയുടെയവ 
താരം. അങ്ങുന്ന് ഭൂമിയെവിട്ടു പോകുന്നതിന്നു മുമ്പേതന്നെ ലക്ഷ്മണന് 
പോകുമെന്നതു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതുതന്നെ. അങ്ങെക്കു സംഭവിക്കുവാന് 

കമന്നു, 



] 0059 അഭദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

02. തൃദാശരലക്ഷ്മുണം രാമ മാപ്രതിഥ്ഞാം തൃജപ്രഭോ 
സു 

പ്രതി്ഞാതേപര്തൃക്തേ ധമ്മോഭവതിനിഷ്കുലഃ 
൨. 

(09, ധമേ 02 ധമ്മേനഷ്ടേഖിലേരാമ! ത്രൈലോക്യം നശ്ൃതിധ്രവം 

ത്വംതൂസര്വസ്ധയയ ലോകസ്യ പാലകോസരഘത്തമ! 
൭ 

04. ത്ൃക്ത്വാലക്കൂണമേവൈകം ത്രൈലോക്യംത്രാതുമഹസി 

രാമ ആതു ലക്ഷ്മണം തൃജടഹേ രാമ വേഗം ലക്ഷ്മണനെ ത്ൃജിച്ചാ 

ലും, പ്രഭോ പ്രതിണഞഞാം മാത്വജംംഹേ പ്രഭവായുമേളോവെ പ്രതിജ്ഞ 

യെ ത്യജിക്കാതിരുന്നാലും, പ്രതിങ്ഞാതേ പരിത്യക്തേടപ്രതിജ്ഞ ചെ 

യയപ്പെട്ടതു പരിത്യജിക്കപ്പെട്ടിരി ക്കം വിഷയത്തില്, ധമ്മ നിഷ്ടുലഭ ഭവ 

തിടധമ്മം നിഷ്കുലമാകും, അഖിലേ ധമ്മേ നഷ്കേ-സമസ്തമായ ധമ്മം 

നഷ്ടമായിരിക്കും വിഷയത്തില്, ത്രൈലോക്യം ധ്രുവം നശ്യതിടത്രിലോ 

കവൃം നിശ്ചയമായും നശിക്കും, രഘയത്തമ! ത്വം തൂംഹേ രഫുപതേ! 

അങ്ങുന്നാകട്ടേ, സർവസ്യ ലോകസ്വ പാലക അസിസര്വലോക 

ത്തിനെറ പാലകനാകുന്നു, ഏകം ലക്ഷ്മുണം ഏവ തൃക്ത്വാടഏക 

നായ ലക്ഷ്മണനെത്തന്നെ തൃജിച്ചിട്ടു ത്രൈലോക്യം ത്രാതും അറ്റ 

സിം. ത്രിലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാന് അങ്ങുന്നരഹനാകുന്നു. 

ഹേ രാമ! ലക്ഷ്മണനെ കാലവിളംബം വരു ത്താതെയുപേക്ഷി 

ച്ചാലും. ഹേ പ്രഭോ! അങ്ങുന്നു പ്രതിജ്ഞയെ വെടിയരുതേ. പ്രതിജ്ഞ 

യെ പരിപാലിക്കാതിരുന്നാല്, സല്കമ്മാനുഷ്ണാനം നി ച്ലലമായ് ഭവി 

കുടം. ഹേരാമ! സകല ധമ്മവും നശിച്ചുപോയാല് രരിലോകവും നിശ്ച 

യമായും നശിക്കും. ഹേ രഘുശ്രേഷ്ല! നിന്തിരുപടിയാകടെ മൂന്നു ലോ 

കങ്ങളുടെയും പാലകനാകുന്നു. ഏകനായ ലക്ഷ്മണനെ മാത്രം പരിത 

ളിച്ചു മുന്നു ലോകുത്തെയും രക്ഷിക്കേണ്ടതു” അങ്ങയുടെ ധമ്മമാകുന്നു. 

രാമോധമ്മാത്ഥസഹീിതം വാക്യം തേഷാമനിന്ദിതം 

625. സഭാമഭ്ധ്യേ സമാശ്രത്ൃയ പ്രാഹസെൌരമിത്രിമംജസാ 

യഥേഷ്ംഗ ച്ഛ സൌമിത്രേ! മാഭൂദ്ധമ്മസ്യ സംശയഃ 

000. പരിത്യാഗോവധോവാപി സതാമേവോഭയംസമം 

ഏവമുക്തേരഘുശ്രേഷ്ഠേ ദുഭഖവഡ്യാകലിതേക്ഷണഭ 
രി 

൫. രാമംപ്രണമ്യസൌമിത്രി$ ശീഘംഗഹമഗാല്സ
്വകം 

അനിന്മിതം തേഷാം വാഷ്യംടധമ്മാത്ഥസ, 

രാമ സഭാമദ്ധ്യേ സമാശ്ു 
ലി [। ി 

ത 

ധമ്മാത്ഥസഹതം 

വും ശ്രേഷ്വുമായ അവരുടെ വാക്ൃത്തെം 

ത്യരാമന് സഭാമദ്ധൃത്തില് സമാശ്രവിച്ചിട്ടും അംജസാ സെരമിത്ര! ൦ 



ഛ്ട്ടാം സഗ്ഗം. 1050 

നടി നി 

പ്രാഹടഉടനെ സൌമിത്രിയോട്ട് പറഞ്ഞു, സെൌയമിത്രേ! യഥെഷ്കം ഗ 

ച്രടഹേ സുമിത്രാപുത്ര! പം വമി ഗമിച്ചാലുംം ധമ്മസ്വ സംശ 

പരിത്യാഗ വധഃ 
യഃ മാഭൂത് _ധമ്മത്തിന്നു സംശയ ഭവിക്കരുത്, പരിത്യ 

വാ അപി പരിത്യാഗമായാലും വധമായാലും, മഭയം സത്രം മുള 

രണ്ടും സത്തൃക്കഠാക്കു സമം, രഹഘുശ്രേഷ്ടേ ഏവം ഉ ക്തേം-രഘൃയനാഥന 

ഇപ്രകാരം പഠറട്ത്യപ്പോഴം, മുഃഖവ്യാകുലിതേക്ഷണഭ സൌമിര്രിട 

ദുഃഖത്താല് ചലിക്കുന്ന നേതൂങ്ങളോടുക്രടിയ സുമിത്രാപുത൯, രാമം 

പ്രണമ്യ- രാമനെ പ്രണമിച്ചിട്ട്, ശീഘ്വം സ്വകം ഗൃഹം അഗാരുടവേ 

ഗം സ്വന്തം ഗൃഹത്തെ പ്രാപിച്ചു. 

ധമ്മവും അത്ഥവും യോജിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ അവരുടെ 

വാക്യത്തെ സഭാമദ്ധൃത്തിലിരുന്നു കേട്ട രാമന് ഉടനെ ലക്ഷ്മണനോട് 

പറഞ്ഞു:_“ഹേ സൌമിത്രേ! നിണക്കിഷ്ടമുകുള ദിക്കിലേക്കു പോയ് 

കൊഠാക. ധമ്മത്തിന്നു സംശയം വരാതിരിക്കടെ. പരിത്യാഗവും വധ 

വും സജ്ജനങ്ങറം ഒന്നുപോലെ കരുതിയിരിക്കുന്ന. വധിക്കുമെന്നാണ് 

പ്രതിജ്ഞയെങ്കിലും, ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു വധതുല്യമാകുയാല് ഞാന ഥി 

ന്നെയയപേക്ഷിച്ചിരിക്കന്നുവെന്നു സാരം. രഫുനാഥനിപ്രകാരം പറഞ്ഞു 

പ്പോഠം ടൂഭഖത്താല് ലക്ഷ്മണനെ കണ്ണുകഥം കലങ്ങിമറിഞ്ഞു. ഉടനെ 

രാമനെ നമസ്ത്രിച്ചു സ്വന്തം രാജധാനിയിലേക്ക പോയി. 

തതോഗാല് സരയൂതീരമാചമ്യ സകൃതാംജലിട 
05. നവദ്വാരാണിസംയമ്യ മുദ്ധ് നി പ്രാണമധാരയത്' 

യ്ദക്ഷരം പരംബ്രഹ്മ വാസുദേവാഖ്യമവ്യയം 

09. പദം തല്പരമം ധാമചേതസാസോഭ്യചിന്തയത്' 
വായുരോധേന സംയുക്തം സര്വേ ദേവാഃ സഹഷയ$ഃ 

[ര] ടു 0. സാഗ്നയോ ലക്ഷ്കൂണം പുഷ്ടസ്തൃഷ' ടുവുശ്ചസമാകിരന് 

തതഭ സഃ സരയൂതിരം അഗാത് അവിടെനിന്ന്” അവന് സരയൂതീിര 
ത്തെ ഗമിച്ചു, ആചമ്യ കൃതാംജലിഃ ആ ചമനം൭ ചയ്യുംജലിബന്ധി 

[ട് ച്ച, നവദ നി ലാലു . നവദ്വാരങ്ങളെ നിരോധിച്ച. പ്രാണം 
മുഭ്ധ നി അധാരയത് പ്രാണനെ മുദ്ാവില് ധരിച്ചു, വാസു ദവാഖ്യം 
അവ്യ്യയം അക്ഷരം പരം ബഖള് യത് ം വാസുദേവ; മനന്നാഖ്യയോടുക്ര 

ടിയതും നിര്വികാരവും നാശരഹിതവുമായ പരബ്ഹ്മം യാതൊന്നോ, 
തത് ധാമ പരമം വപദംംഛആ) സരവാധാരമായ പരമപദത്തെ, സട 
ഉവതസാ അഭ്യ ചിന്തയത് അവന് ചേതസ്സുകൊണ്ടു അഭിധ്യാനിച്ച, കു 



1000 അദ്ധ്യത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

വായയരോധേന സംയുക്തം പ്രാണരോധത്തോടുക്രടിയ അവനെ, സ 

ഹഷയ സാഗ്നയ€ സര്വേ ദേവാഃടജുഷികമളോടും അഗ്നികമോടും ക്ര 

ടിയ സര്വ ദേവന്മാരും, പൃഷ്കൈട അവാകിരന് തുഷ് ടുവുഃ ചട പുഷ 

ങ്ങറംകൊണ്ട് വഷിക്കയും സ്തൃതരിക്കയുംചെയ്യ. 

രാജധാനിയില്വിന്ന് പുറപ്പെട്ട സരയൂനദീതീരത്തില്ച്ചെന്നു. 

ആ.വമനംപെയ്യു. അംജലിബന്ധിച്ച. പ്രാണന്ന് സഞ്ചരിപ്പാനഛ നേ 

തൂദവാരങ്ങം രണ്ട്. കണ്ണൂദ്വാരങ്ങം രണ്ട്. നാസികാദ്വാരം_ മുഖ 

ദ്വാരം പായുദ്വാരം__ഉ പസ്ഥദ്വാരം -- ബൃശ്മരന്ധ് റം ഫന്ന ബമ്പെതു 

ദവാരങ്ങളേയും യോഗാഭ്യാസത്താല് നിരോധിച്ചു. പ്രാണനെ മൂദ്ധാ 

പില് നിത്തി. വാസദേവനെന്നു പേരോടുക്രൂടിയതും, ജന്മാദിവികാരമി 

ല്യാത്തതുംം ശാശ്വതവുമായ പരബ്രഹ്മം യാതൊന്നോ, സര്വാധിഷ്ഠാന 

മായ ആ പരമപദംതന്നെ ഞാനെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടുറച്ചു. പ്രാണ 

നെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലക്ഷ്മണനെ സരവ ദേവന്മാരും ട്ടഷിഗ 

ണങ്ങളും അഗ്നിദേവതകള്ടം പുഷ്വഷാംചെയ്യു സ്തൂതിച്ചു. 

അദൃശ്യം വിബുധൈഃ കൈശ്ചില് സശരീരം സവാസവഃ 

71. ഗൃഹീത്വാ ലക്ഷ്മൂണം ശക സ്വരഗലോകമഥാഗമത് 

തതോ വിഷ്ക്കരോശ്ചതുഭാഗം തം ദേവം സുരസത്തമാഃ 

സരപേ ദേവഷയോ ദൃഷ്ട്വാ ലക്ഷ്തൂണം സമപൂജയന്. 

കൈശ്ചില് വിബുധൈഃ അദ്ൃശ്യം-യാതൊരു ദേവന്മാരാലും ദശിക്ക 

പ്പെടവാന് കഴിയാത്തവനം, സശരീരം ലക്ഷ്മൂണം-ശരീരത്തോടടക്ൂടി 

യവനുമായ ലക്ഷ്മണനെ, വാസവഃ ശര ഗഹീത്വാടവാസവനെന്നു 

സുപ്രസിദ്ധനായ ദേവേന്ദ്ര൯ ഗൃഹിച്ചിട്ട് അഥ സ്വർഗലോകം അ 

ഗാതി_ അനന്തരം സ്വര്ഗലോകത്തെ പ്രാപിച്ചു, തതഃ വിഷ്ക്രോഃ ചതു 

ഭാഗം തം ദേവം ലക്ഷണം അനന്തരം വിദ്ണ്ുവിനെറ നാലിലൊരുഭാ 

ഗമായ ആ ദേവനാകുന്ന ലക്ഷ്കണവെ, സുരസത്തമാഭ സരവേ ദേവ 

ഫയ ദൃഷ്ട്വാ സമപൂ ജയ ൯൦ ദേവശ്രേഷ്ഠന്മാരും സകല ദേവഷീികളും 

ദരിച്ചിട്ട് സംപൂഴിച്ച. 

ദേവന്മാക്കാക്കം കാണ്മാന് കഴ്യാത്തവിധം തേജോമയനായ 

ലക്ഷ്ൂണനെ ഇദ്രനെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വരഗലോകത്തു ചെന്നു. വിഷ്ണു 

ിന്റെ 
ആ € റ്റ വദേ 

വിനെ ചതുഭാഗമായിരിക്കുന്ന ദേവനായ ആ ലക്ഷ്മണനെ സര് 

വന്മാരും ദേവഷികളും കണ്ടു സാദരം പൂജിച്ച. 

റ ലക്ഷണേഹിദിവമാഗതേഹര
ൌ 

& മ 

സി ദ്ധലോകഗതയോഗീനസ്തദാ 
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ബഹ്മണാ സഹസമാഗമന്മുദാ 

ദൃഷ്് ടമാഹിതമഹാഹിരൂപകം. 

ലക്ഷ്ുണേ ഹരൌ ദിവം ആഗതേടലക്യ്ൂണനാകുന്ന വിഷ്ണുവംശം സ്വര് 

ഗത്തെ ആഗമിച്ചപ്പോഠം, തദാ തതം സമ 

യം സിദ്ധലോകത്തിലുകൂള യോഗികം, ളി സഹ ബ്ബഹ്മാവി 

നോടുക്രഃ പി ആഹിതമഹാ: ഹി രൂ പക ദൂ: ഷട് റാ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന മ 

ഹാസരപരൂപത്തോടുക്രടിയ അവനെ ദശിപ്പാനയ്ക്കോണ്ടെ, മുദാ സ 

മാഗമന്ംസന്തോഷത്തോടുക്ൂടെ സമാഗമിച്ച. 

വിഷ്ണ്ണുവംശമായ ലക്ഷ്മൂണ൯ സ്വ൪ഗത്തിലെത്തിയപ്പ്ോോം ആതേ 

ജോമയമായ ശദീരംതന്നെ പാല്തന്നെ മെതരായിട്ടു ഭവിക്കുന്നതുപോ 

ലെ, ആദിശേഷാക തിയായ് ഭവിച്ച. അതു കാണ്മാന് സിഭ്ധലോക 

ത്തിലുകൂള യോഗികളും ബ്ഹ്മദേവസം സന്തോഷസമേതം സ്വര്ഗലോ 

കത്തു വന്നുചേന്നു. 

മൃതി ത്രീമഭധ്യാത്മരാമായണേ ഉമാമഹേശ്വരസംവാദേ 

ഉത്തരകാണ്ഡേ അഷ്കമഃഭ സര്ഗ. 

തൃഭദം ഭവതു: 

ഓംനമോഭഗവതേ 
്ി ഗശ്രിരാമചനായ 

ഞ്ഞും കു ത്ത 

ശ്രീമദഭധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

ഒമ്പതാം സരഗം. 

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച. 
നി ലി 

ലക്ഷ്മ റിം തുപരിത്ൃജ്യ രാധോരമുട ഖസമന്വിതഃ 

വ മൈഗമാംശ്ചൈവ വസിഷ്ഠം ചേദമബ്ബപീിത് 
ലക്ഷ്മണം പരിത്യജ്യ ലക്ഷ്മണ ന പരി; തൃജിച്ചിട്ടു, 

ലൂ! 

റുഃഖസമനമ്പവിതട 
യാമ മഉംറുഃഖത്തേ ടുശ്രടയ രാമനാകം ട്ടു, മത്ത്തിണഃം മര രി ചാരോടടം, 



0 1002 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

നൈഗമാന്-കച്ചവടക്കാരോടും, വസിഷ്ഠം ചംവസിഷ്ഠരോടും, ഇദം 

അബ്രവിത് ഇതു പറഞ്ഞു 

ത്രീമഹാദേവനരു€ംചെയ്യു. 
രി ലക്ഷ്മണനെ പഠിതൃജിച്ചതുകൊണ്ടു' ദുഃഖിതനായ രാമനാകുട്ടെ 

പ്രജകളെയെല്ലാം വിളിച്ചവരുത്തി, അവരുടെ മദ്ധ്യത്തില്വെച്ച്' മന്്രി 

മാര്, കച്ചവടക്കാര്, വസിഷ്ഠന്, എന്നിവരോടിപ്പകാരം പറഞ്ഞു. 

8. അഭിഷേക്ഷ്യാമി ഭരതമധിരാജ്യ്യേ മഹാമതിം 

അദ്യ ചാഹം ഗമിഷ്യാമി ലക്ഷ്ൂണസ്യ പദാനുഗഃ 

മഹാമതിം ഭരതം -മഹാബുഭ്ധിമാനായ ഭരതനെ, അധിരാജ്യേ അഭി 

ഷേക്ഷ്യാമിടരാജ്യാധിപതൃത്തില് അഭിഷേകം ൭ ലയ്യ്യുന്നേന്, അഹം 

ച ലക്ഷ്ണസ്യപദാനുഗഃ ഗമിഷ്യാമികഞാനും ലക്ഷ്ൂണനെറ പദത്തെ 

അനുഗമിക്കുന്നേന്. 

അതിബുദ്ധിമാനായ ഭരതനെ രാജ്യാധിപതിയായിട്ടഭിഷേകം 

ചെയ്യുന്നേന്. ഞാനും ലക്ഷ്ൂണനെറ പിന്നാലെ പോവാന് വിചാരിക്കു 

ന്നു. അവനില് നിന്നധികം വേര് പിരിഞ്ഞിരിപ്പാന് പ്രയാസമാണെന്നു 

സാരം. 

3. ഏവമുക്തേരഘുതശ്രേഷ്ടേ പൌരജാനപദാസ്കദാ 

ദ്രമാഇവച്ഛു,ന്നമൂലാ ദഃഖാത്താട പതിതാഭവി. 

രദുശ്രേഷ്ട്േ ഏവം ഉക്തേടരഘുത്രേഷ്ഠണനു ഇപ്രകാരം പഠറത്തയപ്പോം, 

പെ രരജാനപദാഃചപെരരന്മാരും ജാനപദന്മാരുംം ക്ലിന്നമൂലാഃ ദ്രമാഃ 

ഇവംവേരററ വൃക്ഷങ്ങകെന്നപോലെ, ഭവി പതിതാഴം ഭൂമിയില് പതി 

ചചുവരായി. 

രാമചന്ദ്രനിപ്രകാരം പഠഞ്ഞപ്പോഠം പട്ടണങ്ങകിലം ഗ്രാമങ്ങ 

ലിലും വസിക്കുന്നവരെല്ലാം:-_സകല പ്രജകളും -- വേരററ മരങ്ങ്ക്ചെ 

ന്നപോലെ ഭൂമിയില് വീണു. 

4. മുര്ണ്ിതോ ഭരതോവാപി ശ്രുത്വാ രാമാഭിഭാഷിതം 

ഗഹഫയാമാസരാജ്യം സപ്രാഹേദം രാമസന്നിധൌ. 

സഃ ഭരതഃ വാ അപിടആ ഭരതനാകട്ടെ, രാമാഭിഭാഷിതം ശ്രത്വാം 

ര്യ ലു ക് ര്) ന ഴ് പൂ 4 ക 

രറമന് പറഞ്ഞതു കേട്ടിട്ടു , മൂര്ച്ചിതടമൂര്ച്ഛി ച്ചവനായിട്ടു , രാജ്യം ഗ 

ഹയാമാസചരാജ്യത്തെ വെവത്തും രാമസന്നിധൌ ഇദം പ്രാഹകരാമസ 

നിധിയില് ഇതു പറഞ്ഞു. 
ി 
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ി ഴ ലം ; ടു ി ാ 

രാമന് തീച്ചചെയ്യു പറഞ്ഞ ഈ വാഷ്യം കേട്ട ഭരതസ മോഹ 
ി 

ഴ് | ന്യ 

ലസ്യപ്പെട്. രാജ്യത്തെ വെവത്തു. ശ്രീരാമസന്നിധിയില് ഇപ്രകാരമുണ 
ക്, ന്ത് ത്ഥി, 

ത്തി ച]. ത്തിച്ചു 

5. സത്യേനചശപേനാഹം ത്വാം വിനാദിവി വാ ഉവി 

കാംക്ഷേരാജ്യം രഘുശ്രേഷ്ഠ ശപേത്വല്പാദയോഃ പ്രഭാ. 

ടു റ പ 

അഹം സത്ചേന ശപേഞാന് സത്യംകൊണ്ടെ ശപഥം ചെയ്യുന്നും 

ത്വാം വിനാ_നിന്തിരുവടിയെക്ടടാതെ, ഭിവി വാ ഭൂവി വാചദ്യോവി 

ലോഭൂമിയിലോ, രാജ്യം ന കാംക്ഷേടരാജ്യത്തെ ഞാനു ശാം ക്ഷിക്കുന്നി 

[1 ! / [(॥ പു) ക ക ( ത്ത! ലം രഘൃത്രേഷ്ഠ! പ്രഭോ! ത്വല്പാദയോഃ ശപേടഹേ രഘുപതേ പ്ര 
ച 

ഭവായുമേമാചേ! അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളില് ശപഥം ചെയ്യുന്നു. 

ഹേ രഘുപത്േതേ! പ്രഭോ! നീന്തിരുവടിയെക്രകൂടാതെ സ്വ൪ഗ്ഗുത്തി 

റ ് ലം ര്യ ി 
ലാകട്ടെ, ഭൂമിയിലാകട്ടെ ഞാന രാജ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നു 

ന ്ി ി 

അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളെ സ്പൂരിച്ചുകൊണ്ടെ ഞാന് ശപഥം ചെയ്യുന്നു. 

8. ഇമൌകുശലവൌ രാജന്നടിഷിം ചസ്വരാഘവ! 

കോശലേഷുകുശംവീരം ഉ ത്അരേഷുലവംതഥാ. 

റു ൬ ൧) റ റ ൽ ൮൮ 7. ഗപ്ലുന്തൂഭൂതാസ്ത്വരിതം ശത്രുഘ്ലാനയനായ ഹി 

അസ്താകമേതല്ഗമനം സ്വരവാസായ ശൃണണോതുസഃ. 

രാജന് രാഘവ ഇമൌ കുശലവൌ അഭിഷ'ഞ്ചസ്വംഹേ രാജാവായ 

രഘുത്രേഷ്ഠം ഈ കുശലവന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യാലും, കോശലേഷു 

വീരം കുശം ഉത്തരേഷു തഥാ ലവം കോശലങ്ങളില് വീരനായ കുശ 

നേജ്യം ഉത്തരങ്ങളില് അപ്രകാരം ലവനേയും, ശരൂുഘ്വാനയനായടശ 
0 പി ഴ റക് റ രുഘ്യനെ ആനയിപ്പാനായ്യകകോണ്ടു, ഭൂതാ ത്വരിതം ഗച്ലുന്തുംഭൂത 

ന്മാര് വേഗം ഗമിക്കട്ടെ, സ്വര്വാസായ അസ്മാകം ഏതല് ഗമനംട 

സ്വര്ഗവാസത്തിന്നായ്യ്ലോണ്ടുളള നമ്മുടെ ഈ ഗമനത്തെ, സഃശ്രു 

ണോതും അവന് ശ്രവിക്കട്ടെ. 

ഏല്ലാവരും പോയാല് രാജ്യം ആര് പരി ചാലിക്കുമെന്നുമുഒ ശങ്ക 
[ര ടയ റ; 

ക്ഷ സമാധാനം:__-ഹേ രാജന്! രഘുപപതേ! ഈ കുശലവന്മാരെ അഭി 

ഷേകം ചെയ്യാലും. ദക്ഷിണകോസല പിഷഷങ്ങളില് ശുരനായ കുശ 
നെയും ഉത്തര കോസലങ്ങളില് ലവനേയും അഭിഷേകം ചെയ്യേണം. 
ശത്രുഘ്ലനെക്കുട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാന് ഭൂതന്മാര് വേഗം പോകട്ടെ. സ്വഗഥ 

പി ല് 
ക [9] 1 1; [ ഗം 
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8. ഭരതേനോദിതംശ്രത്വാ പതിതാസ്താഴ സമീക്ഷ്യതം 

പ്രജാശ്ചഭയ സംവിഗ്നാ രാമവിശ്രശേഷകാതരാഴ. 
[൭ 

ഭരതേന ഉദിതം ശ്രത്വാ-ഭരതനാല് പറയപ്പെട്ടതിനെ ശ്രവിച്ചിട്ട്, 

തം സമീക്ഷ്യ അവനെ നോക്കീട്ട്, രാമവിശ്ശേഷകാതരാഭടരാമനെ പി 

രിയുന്നതില് ദുഃഖിക്കുന്നവരും, പ്പ് ഭയപ്പെട്ട് വിറക്കുന്ന 

വരുമായ, താഃ പ്രജാ ചആ പ്രജകളും, പതിതാ വിണ്രം റി, 

ഭരതന് പറഞ്ഞതു കേഠംക്കുകയും, അപ്രകാരം കഠോരമായ്ക്കുറ 

ഞ്ഞെ ഭരതനെ ഉറ൨വനോക്കുകയും ചെയൂ ആ പ്രജകളെല്ലാവരും രാമ 

നെപ്പിരിയുന്നതിലുള്ള ദുഃഖവും ഭയവും സഹിക്കവയ്യാതെ ഭൂമിയില് 

വീണു. 

9. വസിഷ്ലോ ഭഗവാന് രാമമുവാച സദയം വചഃ 

പശ്യതാതാദരാല് സർവാഃ പതിതാ ഭൂതലേ പ്രജാട 

10. താസാം ഭാവാനുഗം രാമ! പ്രസാദം കത്തുമഹസി 

ശ്രുത്വാ വസിഷ്ടവചനം താഃ സമുത്ഥാപ്പ പുജ്യച 

11. സസ്സ്റേഹോ രഘുനാഥസ്താട കിംകരോമീതിചാബ്രവീത് 

തതഃ പ്രാംജലയഃ പ്പോചുഃ പ്രജാഭകര്യാ രഘൃദ്വഹം. 

ഭഗവാന് വസിഷ്ഠ ഭഗവാനായ വസിഷ്ഠന്, സദയം വചഃടദയയോ 

ടുക്രടിയ വചസ്സിനെ, രാമം ഉവാച രാമനോടു പറഞ്ഞു, താത! ഭൂത 

ലേ പതിതാ ര; പ്രജാഭടഹേ ബാല! ഭൂതലത്തില് പതിച്ചിരി 

ക്കുന്ന സര്വ പ്രജകള്േയും, ആദരാല് പശ്യ-ആദരപൂരവം നോക്കി 

യാലും, താസാം ഭാവാനുഗം പ്രസാദം അവരുടെ അഭിപ്രാ യമനസരി 

ച്ച പ്രസാദത്തെ, കത്തും അറ്റസിട ചെയ്ത്ാ൯ അങ്ങുന്നഹനാകുന്നു, വ 

സിഷ്ഠവച്ചനം ശ്രത്വാകവസിഷ്ലവചവത്തെ ഗ്ര ശ്രവിച്ചിട്ട' , താട സമു 

ത്ഥാപ) പൂജ്യച അവരെ എഴുനീല്ലിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്യിട്ടു , 

സസ്റ്റേഹഃ രഘുനാഥഃടസ്ന്റേ ഹ ത്താടടക്രടിയ രഘുശ്രേഷ്ഠന്൯, കിം ക 

രാ ഇതി അബ്രവിത് ച താനെന്തുചെയ്യേണമെന്നു പറകയും ടെ 

യ, തതഃ പ്രാംജലയഃ പ്രധാഃട അനന്തരം അംജലിയോടുക്രടിയ പ്രജ 

പ ഭകുത്യാ രഘൃത്തമം പ്രോചുടടഭക്തിയോടുക്രൂടെ രഘൃത്തമനോ 

ട പറഞ്ഞു. 

ഭഗവാന് വസിഷ്ടര് ദയാസ-ഹിതമായ വചനം രാമനോട പഠ 

൭൫൫൭, ഹേ രാമ! (൫൭ യില് ചീിണുകി ടക്കുന്ന ഈ പ്രജകമെ സാദരം ൭ 
ട്ട 

സ൪ ടു പ്രസാദി 
ടാകമിച്ചാലും. അവരുടെ അഭിപ്രായാ൯സരണം ൫൭൨ ല് പ്ര 

ഷം 
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ക്കേണം. വ്സ് പറഞ്ഞതുകേടട രഷ്ുമ്രേഷ്ഠനന് അവരെ എഴനി 

ലിച്ച പൂജിച്ച്. ത്താന് നിങ്ങംക്കെന്തു൨െ ചയ്യേണമെന്നു
 ക് ചോദിച്ചു. 

അനന്തരം അംജലിബന്ധിച്ചം൭ കൊണ്ടു ഭക്തിപൂവ്വം പ്രജകഠം രഘുപ 

തിയോട പറഞ്ഞു. 

12. ഗന്ത്രമിച്ച, സിയത്ത്വമനഗച്ഛാമഹേ
വഷം 

അസ്താകമേഷാ പരമാ  പ്രീതിര്ധമ്മോയമക്ഷയഴ 

യത്ര ത്വം ഗത്തും ഇ കൃസിട ഏവിടെ അങ്ങുന്നു ഗമിപ്പാനിച്ചുിക്കുന്നു 

വോ, വയം അനുഗ കഠ0മഹേം ഞങ്ങളും റ അസ്താ 

കം പരമാപ്രിതിഃ പ വ പരമപ്പീതി ഇതാകുന്നു, അയം 

ധമ്മ അക്ഷ യഃഈ ധമ്മം ക്ഷയിക്കാത്തതാകുന്നു. 

അങ്ങുന്നെവിടേക്കു പോവാനാഗ്രഹക്കുന്നു വോ അവിടേക്കുങ്ങയു 

ടെകരൂടെ ഞങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് . ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പരമസന്തോഷം. 

അങ്ങയെയ നഗമിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് കിട്ടുന്ന ലം നാശരഹിതമാകുന്നു. 

19. തവാനുഗമനേരാമ! ഹൃല്ഗതാനോദ്ദഡാമതിഃ 

പുത്രദാരാദിഭിഃസാദ്ധമനുയാമോദ്പസര്വഥാ 

തപോവനംവാ സ്വ൪ഗംവാ പുരംവാ രഘുനന്ദ൯! 

രാമ! തവാനുഗമനേചഹേ രാമ! അങ്ങഡുടെ അനുഗമനത്തില്, ദ്ൂഡ്ധാ 

മതി നഃ ഹുല്ഗതാട ദൃഡ്ധയായ ബുദ്ധി ഞങ്ങക്ക് ഹൃല്ഗതയായി 

രിക്കുന്നു, പുതൃദാരാദിഭിഭ സാദഭ്ധംട പുത്രന്മാരോടും ദാരങ്ങളോടുംക്രടെ, 

അദ്യ സര്വഥാ അനുയാമഃടഇപ്പോഠം സര്വവിധത്തിലും അനുഗമി 

ക്കുന്നുണ്ട് , തപോവനം വാടതപോവനമാകട്ടെ, സ്വരഗംവാകസ്വ൪ര 

ഗമാകട്ടെ, പുരം വാഭപട്ടണമാകട്ടെ. 

ഹേ രാമ! അങ്ങയോടൊരുമിച്ചു പരേണമെന്ന വിചാരം ഞങ്ങ 

ഉടെ ഹൃദയത്തിലുറച്ചിരിക്കുന്നു. പുതൃന്മാ൪, ഭായ്മുമാരെന്നിപരോടുക്ര 

ടെ, സവ്ൃപ്രകാരത്തിലും ഞങ്ങറം അങ്ങയോടൊരുമിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. 

ഹേ രഘുനാഥ! അങ്ങുനുു തപോവനത്തിലേക്കൊ സ്വര്ഗത്തിലേക്കൊ 

പട്ടണത്തിലേക്കൊ എവിടെക്കു പോകുന്നതായാലും അവിടെക്കു ഞ 

ങ്ങമെയയം കൊണ്ടുപോകേണം. 

14. ഇഞാത്വാതേഷാം മനോദാരഡ്യയം കാലസൃവചനംയഥാ 

ഭകതതംപൌരജനംചൈവ ബാഡ്മമിത്യയാ ഹരാഘവഭ. 

തേഷാം അ ടം, മനോദ: ടഅവരുടെ, മസുമുറ ദുഡ്ധതയേയുംം കാ 
ലസ്യയഥാവചനംംകാലനെറ യഥാതഥമായ വപനത്തെയും, ഭക്തം 



1000 അഭ്ധ്യഠത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

പൌരജനംച ഏവങ്ഞാത്വാം ഭക്തിയോടുക്രടിയ പൌരജനത്തെയം 
4 _ഠ അറിഞ്ഞിട്ട് , രാഘവഭടരാഘവന്, ബാഡംഇതിആഹം-അംഗീകാരവ 

പ 10൨10) ദത്തു 

അവരുടെ മനസ്സിലറച്ചിരിക്കുന്നതും, വരുവാ൯പോകുന്ന യഥാ 

ത്ഥസംഗതിയെ കാലന് വന്നു പറഞ്ഞതും, പുരവാസി ജനങ്ങളുടെ പ 

രമപ്രപേമവും അറിഞ്ഞ രാമചന്ദ്രന്, അവരുടെ പ്രാത്ഥനയെ സ്വീക 
രിച്ച. ടി 

15. കൃത്വൈവനിശ്ചയംരാമ സൂസ്ലിന്നേവാഹനിപ്പഭഃ 

പ്രസ്ഥാപയാമാസചത്തൌ രാമഭ ദ്രഃകുശീലവെൌ 

പ്രഭഃരാമഃംപ്രഭവായ രാമന്, വിശ്ചയം കൃത്വാഏവംനിശ്ചയിച്ചിട്ടുത 

ന്നെ, തസ്മിന് അഹനിഏവം-ആ ദിവസത്തില്ത്തന്നെ, തെരകുശീല 

വൌ ആ കുശലവന്മാരെ, രാമഭദ്രഃ_ രാമഭദ്രന്, പ്രസ്ഥാപയാമാസട 

പുറപ്പെടുവിച്ച. 

എല്ലാം ചെയ്യാന് സമത്ഥനായ രാമഭദ്രന് ഇങ്ങിനെ നിശ്ചയിച്ച 

ശേഷം സ്വപുത്രന്മാരായ ആ കുശലവന്മാരെ ആ ദിവസംതന്നെ പുറ 

പ്പ്ടെവിച്ച. ക്) ഇ 

16. അഷ്ടൌരഥസഹസ്രാണി സഹസ്രംചൈവദന്തിനാം 

ഷഷ്ടിം ചാശ്വസഹസ്പാണ മേകൈകസ്ലൈദദൌബലം 

അാഷ്കൌരഥസഹസ്റാണി- എണ്ണായിരം തേരും, ദന്തിനാം സഹസ്രംച 

ഏവം ആയിരം ഗജവും, അശ്വസഹസ്പാണാം ഷഷ്ടിം ച അവപതിനും 

യിരം കുതിരയും ഉമൂമ, ബലംംസൈന്യത്തെ, ഏകൈകസ്ല്ലൈദദെയട 

ഓരോരുത്തന്നും കൊടുത്തു. 

എഴ്ട്്റായിരം തേര്, ആയിരം ആന, അവപ്തിനായിരം കുതിര, 

എന്നിവയടങ്ങിയ സൈന്യത്തെ ഓരോരുത്തന്നും കൊടുത്തു. 

17. ബഹ്ുരത്തൌ ബഹുധനെൌ ഹൃഷപ)ഷ്ടജനാവൃത്തൌെ 
൭ 

അഭിവാദ്യഗത്രതൌരാമം ക്ൃട്ച്കേ ണതു കശിലവൌ 
(൨൭ 

ബഹ്ുരത്ഥൌബഹുക്കളായ രത്ധങ്ങളോടും, ബഹുധനൌ- ബഹുവിധ 

ത്തിലുള്ള ധനങ്ങളോടും കരടിയും, ഹൃഷ്ടപുഷ്ടജനാവൃത്രെ- സന്തോഷ് 

ച്ചും പോഷിച്ചുമിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളാത് ചുററപ്പെട്ടവരുമായ, കുശീല 

വൌ_ചകശലവന്മാര്, രാമംഅഭിവാദ്യംരാമനെ അഭിപന്മിച്ചിട്ടു, ൭ 

. ഹി ല് ഴ്വ; ു 
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ബഹുവിധ രത്നങ്ങളോടും ധനങ്ങളോടുംശ്രൂടിയും സന്തോഷിച്ചും 

അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുമ മിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളാല് ചുററപ്പെ പടമിരിക്കുന്ന 

കുശലവന്മാര് രാമനെ പി ച്ചിട്ട് പിരിഞ്ഞുപോകുന്നതിലുക്കൂ ദു ദുഭഖംന് 

മിത്തം പ്രയാസപ്പ്പട്ട ഗമിച്ചു. 

 ര് ശരൂഘ്യാനയനേടുതാ൯ പ്രേഷ യാമാസരാഘവട 

തേദൂതാസ്ത്വരിതംഗത്വാ ശരൂുഘ്ലായമ്യവേദയ ൯ 

10. കാലസ്യാഗമനംപശ്ചാ ദത്രീപുത തൃസ്യചേഷ്ണിതം 

ലക്ഷ്ൂണസ്യചനിയ്യാണം പ്രതിങഞാംരാഘവസ്ൃഹ 

പുത്രാഭിഷേചനംചൈവ സവ്വംരാമ ചികീഷിതം. 

രാഘവഭചരാഘവന്, ശതുഘ്ടാനയനേടശത്ൂഘ്ലനെ ആനയിക്കുവാ൯, 

ദൂതാന് പ്രേഷയാമാസ ദൂതന്മാരെ പ്പേഷിച്ചു, തേ മൂതാഭട ആയ ഭൂത 

ന്മാ൪, ത്വരിതം ഗത്വാടവേഗം ഗമിച്ചിട്ടു, കാലസ്പ ആഗമനംടകാല 

ന്െറ ആഗമനത്തെയും, പശ്ചാല്- അനന്തരം, അതരിപുതസ്യടദുര്വാ 

സസ്സ്റിനെറം ചേഷ്ടിതം--ചേഷ്ടിതത്തെയും, ലക്ഷ്ൂണസ്യ നിയ്യാണം ചം 

ലക്ഷ്ൂണനെറ വിയ്യാണത്തെയുംം രാഘവസ്ധയ ൭ പ്രതിങഞഞാം വഖടരാമനെറ 

ന നിഇ യേ പുതരാഭിഷേചനംച ഏവ പുത്രന്മാരുടെ അഭിഷേ 

കത്തെയും, രാമസ്യ ചികിഷിതംസര്വംടരാമന് ചെയ്താനിച്ഛിക്കുന്ന സ 

രവത്തെയും, ശരുഘ്ലായടശതരരുഘ്യനോട്, നൃയപേദയന്ടനിവേദിപ്പിച്ച. 

രാമന് ശത്രുഘ്യനെ ക്രൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാന് മധുരാപുരിയിലേക്കു 

ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. അതിവേഗത്തില് സഞ്ചധിച്ചു ആ ഭൂതന്മാര് മധുര 
യിലെത്തി. കാലന്െറ വരവും, അതില്പ്പിന്നെ ദുര്വാസസ്സവിടെ വ 

ന്നതും, സംഭാഷണമങ്ധയേ രാമസന്നിധിയില് പ്രവേശിച്ച ലക്ഷ്മൂണ൯ 
രാമനെറ ശപഥം രക്ഷിപ്പാന് രാജ്യം വിട്ടുപോയതും രാമന് ൭ മചയൃയതാ 
യ പ്രതിഇഞെയും., രാമപൃത്രന്മാരെ പ; ചെയ്യതും, രാമന് ചെ 
യ്കാന് ഭാവിച്ചിരിക്കുന്ന സകലവും ദൂതന്മാര് ശരുഘ്യനോടു പറഞ്ഞു. 

ഇത നെക്കുറിച്ചുളുമ വാല്ലീകിവചാക്യം:__ 

" തേടൂതാട കോസലേദ്ദ്രേണ ചോദിതാലഡഘുവിക്രമാട 

പ്രയാതാമഥുരാംശീ ല്യം ന ചമാര്ഗംതദാവസന് 
അഹോരാത്രൈസ്ര്രിഭീസ്ലേതു സംപ്രാപ്ലാമധുരാം പുരീം 

ശര്രുഘ്ലായയഥാവ്യത്തം സരവംതേ വ്യാച.ചക്ഷിരേ 

ലക്ഷ്ണസ്യചനിയ്യംണം പ്രതിജ്ഞാം രാഘവസ്യച 

അനുരാഗം ചപൌരാണാ മഭിഷ്ചേകം ലപുത്രയോട 



1005 അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

അയോധ്യാധിപനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനാല് അയക്കപ്പെട്ട വേഗ 

ശാലികളായ ആ ദൂതന്മാര് ശീഘ്ം മഥുരയില് ചെന്നു. വഴിയില് താ 

മസിച്ചതേയില്ല. മൂന്നു രാത്രിയും പകലും ഒരു പാലെ സഞ്ചരിച്ചു മഥു 

രയിൽ എത്തി ശത്രഘയനോട് ലക്ഷ്മണന് പുറപ്പെട്ടുപോയതും, ശ്രീരാ 

മന് ചെയ്യ പ്രതിധ്ഞയും, പൌരന്മാര രാമനോടുക്രടെപ്പോവാന് നീ 

ശ്ചയി ച്ചതും ലവകുശന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയയതൂമായ സര്വ സംഗ 

തിയും നടന്നരിതിയില് പറഞ്ഞറിയിച്ച. 

പുത്രന്മാക്ക നിശ്ചയിച്ചു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച്' വാല്മീകി; __ 

“കശസ്യ ചപുരീംരമ്യാം വിന്ധപര്വതസാനുഷു 

കുശാവതീതിയാനാമ്ലാ വിഖ്യാതാസര്വതോദിശം 

ലവസ്യ ചപുരീംരമ്യാം ശ്രാവന്തീം ലോകവിശ്രുതാം.?” 

കുശന്ന് വിന്ധ്ൃയപര്വത താഴ്ചരകളിലുള്ള മനോജ്ഞയായ കുശാ 

വതിയെന്ന സുപ്രസിദ്ധപുരിയേയും ലവന്ന് ലോകപ്രസിഭദ്ധയായ ശ്രാ 

വന്തിയേയും നിശ്ചയിച്ചു. ശ്രാവന്തിയെന്നാണ് വാല്ലീകീയത്തില് കാ 

ണുന്ന പ്വേര. 

ി 
[കി] 

0). ശ്രുത്വാതദ് ഭൂതവചനം ശരുഘ്ലഃ കുലനാശനം 

വ്ൃഥിതോപിധുതിംലബ്ലവാ പുത്രാവാഹുൂയസത്വരഃ 

അഭിഷി ചയ) സുബാഹും വൈ മഥുരായാം മഹാബല 

യൂപകേതുഞ്ച വിദിശാനഗരേ ശത്രസൂദനം 

അയോദ്ധ്യാം ത്വരിതം പ്രാഗാല് സ്വയം രാമദിദ്ൃക്ഷയാ 

ഹ ര] 

പ 
[രി 

ടഃ ശനം തത് ദുതവചനംടകുലനാശത്തെ 
ശതരുഘടംടശരുപ്

പന്, ക്രലനാ രനാ 
രത് 

ല് 

അറിയിക്കുന്നതായ' ആ ഭൂതവ ചനത്തെം, ശ്രത്വാടശ്രവിച്ചിട്ട, വൃഥി 

തഴ അപിംദുഃ ഖിതനായി എങ്കിലും, ധൃതിം ലബ്ലവാടധൈയ്യത്തെ ല 

ചത്വരയേ പുത്രന്മാരെ ആ 
ഭിച്ചിട്ടു, സത്പരട പുതരൌൌ പതിവ 

രം പൃത്രന്മാട 0) 

൦ മഹാബലഭടമഹാബലവാ൯ം,  മഥുരായാംടമധുർ 
ഹ്വാനംലെയ്യി്ട, 

യിത്, സബാഹും- സബാഹുവിനേയും, ശരരുസൂദനം യൂപകേതുംടഗ 

ത്രക്കമെ നശിപ്ിക്കുന്ന യൂപകേതുവിനെ, വിദിശാനഗരേച അഭിഷി 
ടേ ളി 

ഴു 

ച് ച ം 

രത്തിലും അഭിഷേകം ചെയ്യിട്ട് , രാമദിദൂക്ഷയാ-രാ 
ച്യടവി ദിശാനഗ 

ത്വരിതം അയോദഭ്ധ്യാം പ്രാഗാത ടവേ 
മനെ ദശിപ്പാനുകൂള ഇല്ലൃയാല്, 

ഗം അയോദ്ധ്ൃയധെ 
പ്രാപിച്ചു. 

[] ഴ് [! ല് 
ഒ ൬, 

പംശനാശത്തെ സുചിപ്പിക്ഷന്നതായ ദൂതവാക്യം കേട്ടപ്പോറം വ്യ 

സനമുണ്ടായെങ്കിലും ധൈയ്യുത്തെ, ര്രവലംബിച്ച് മഹാബലവാനായ 
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ശതുഘ്യന് രണ്ടു പുത്രുന്മാരെഷും വിളിച്ചു. സുബാഫുവിനെ മഥുരയിലുമം 

ശത്രസംഹാരത്തില് സമത്ഥണായ യൂപകേതുവിനെ വിദിശയെന്നു പേ 

രായ പട്ടണത്തിലും അഭിഷേകംചെയ്യശഷേം, ശ്രീരാമനെ കാണ്മാന൯ 

മുള ശാം ക്ഷയാത വേഗം അയോദ്ധ്യയലേക്ഷ പോയി. 

“സുബാഹുര് മഥുരാംലേഭേ ശത്രുഘാതീതു വൈദിശം”” എന്ന പ 

ദയൃത്താല് വിദിശാധിപനായ ശരൂഷ്ടപുരുന്നു ശത്രുഘാതി യെന്നാണ് 

വാല്വീകിയത്തില് കാണുന്ന പേര. 

ഉള, ദഭഭദശച മഹാത്മാനം തേജസാജ്ധലനപ്രഭം 

ദുക്രലയുഗസംവീത മുഷിഭിശ്വാക്ഷയൈര്വൃതം 

23. അഭിവാദ്യരമാനാഥം ശത്രുഘ്ലോ രഘുപുംഗവം 

പ്രാംജലിഭ്ധമ്മസഹിതം വാക്യം പ്രാഹ മഹാമതിട 

തേജസാ തേമസ്സകൊണ്ടെ , ജ്വലന പ്രഭംട അഗ്നിയെ പ്പാലെ ശോഭി 
ക്മന്നവനം, ദക്രലയുഗസംവീതം രണ്ടു വസ്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനും, 

അക്ഷയൈഃ ജൂഷിഭിഃ വൃതം ചിരജീവികളായ ജൂഷികളാല് ചുററപ്പെ 

ട്ടവ൯മായം മഹാത്മാനം ദദശംമഹാ.മ്മാവിനെ ദശിച്ച, രമാനാഥം 

രഘൃപുംഗവംടലക്ഷ്മീവല്ലഭനായ രാമനെ, അഭിവാദ്യ-വന്മിച്ചിട്ടു', മ 

ഹാമതിഃ പ്രാംജലിഭ ശരുഘ്യഃ-മഹാബുദ്ധിമാനും അംജമിബന്ധിച്ച 

വനുമായ ശത്രുഘ്വന്൯, ധമ്മസഹിതംവാഷ്യം പ്രാഹ ധമ്മത്തോടുക്രടിയ 

വാക്യത്തെ പറഞ്ഞു. 

ദേഹ്കാന്തികൊണ്ട് അഗ്നിയെപ്പോലെ ശോഭിക്കുന്നവനും, രണ്ടു 
വസ്്രൂം മാത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനും, ബഹുകാലജീപികകായ വസിഷ്റാ 
ദ മഹഷിമാരാല് ചുററപ്പെട്ടവനുമായ മഹാത്മാവിനെ ശരൂുഘന കു 
ണ്ടും സാക്ഷാല് ശ്രീദേവിയുടെ ഭത്താവായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ നമസ്തൃ 
രിച്ചു' അംജലിബന്ധത്തോടുക്രടെ മഹാബുദ്ധിമാനായ ശര്രുഘ്യന്൯ ധ 
മ്മുസഹിതമായ വാക്ൃത്തെപ്പറഞ്ഞു. 

24. അഭിഷിച്യസുതൌ തത രാജ്യേ രാജിപലോചവ! 

തവാനുഗമനേരാജ൯ വദ്ധിമാംകൃതനിശ്ചയം 
തൃക്തു നാഹസിമാം വീര! ഭക്തം തവവിശേഷതഭ 

ദ തി 
രാമീ; റു ഴ് ] ” ഴി ളി ടി ലം ട് 
) വലോച്ചന ധാജനംംഅഅല്പയോ താമരദമാ ക്ഷഥാനായ രാജാപേ! 

൫ മ ഴ പ മു ന) 1] ി ച രര ൨ ദ്യ ദി രാജ്യത്തില്, സൃത്തെൌ അഭിഷ്ധി ലയം സുതന്മാരെ അഭിഫഷേ 

ടു ചയ്യിട്ട്, ത൮ അനുഗമനേട അങ്ങയുടെ അനുഗമനത്തില്., കത ഇ 1 ര വു 

നിശ്ചയം മാം വിദ്ധിഭചെയപെട ഷേ”  വഭ്ധ്ടലെയ്യപ്പെട്ട നശ്ചവത്തോടുക്രടിയവനാണെ 
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റ 
് 

ന്ന് എന്നെ അറിഞ്ഞാലും, തവ വിശേഷതട ഭക്തം മാംട അങ്ങയുടെ 

വിശേഷഭക്തനായ ഏറെ _ ത്ൃജി; വ ഭക്തനായ ഫ്ന്നെ, തൃക്തുംട തൃജിപ്പാനായ്യൊണ്ടെ വീര! 

ഹേ ശൂര൪ന അഹഹസി- അങ്ങുന്നരഹനല്ല. 

ഹേ താമരസാക്ഷനായ രാജാപേ! ഞാന് പരിപാലിച്ചിരുന്ന ആ 

രാജ്യത്തില് എന്െറ പുത്രന്മാരെ അഭിഷേകംചെയ്യിട്ട് വിന്തിരുവട 
നി 4 ര 4 0 [ക ' ഴ് റ 

യോടൊന്നിച്ചു വരുവാന് നിശ്ചയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഞാനെന്ന അങ്ങു 
[ നി റ 

ന്നറിഞ്ഞാലും. ഹേ വീര! അങ്ങയില് വിശേഷിച്ചും ഭക്തനായിരിക്കു 

നന എന്നെ അങഞ്ങുന്നുപേക്ഷിക്കാതിരിക്കേണമേ. 

85. ശത്രുഘ്യസ്ൃദ്ദസ്മാംബുഭ്ധിം വിജ്ഞായ രഘുനന്ദനഭ 

സജ്ജീഭവതുമദ്ധ്യോഹോ ഭവാനിത്യബ്വവിദവചഭ 

ശരൂഘുസ്യ-ശതുഘ്യനെറ, ദുഡ്ധാം ബുഭ്ധിംദ്ൂഡ്ധയായ ബുഭ്ധിയെ, വി 

ഇഞായ അറിഞ്ഞിട്ടു, ഭവാന് മഭ്ധ്യാഹോ സജജീഭവതു ഇതി നീ മ 

ദ്ധ്യാഹാത്തില് ഒരുങ്ങിക്കൊക എന്ന് രഘുനന്ദനഃടരാഘപന്൯, വ 

ചട അബ്രവിത് ടവചസ്തിനെ പറഞ്ഞു. 

ശത്രുഘ്യനെഠ ഇകൂക്കമില്ലാത്ത ബുദ്ധിനിശ്ചയത്തെ അറിഞ്ഞ രാമ 

ഭദ്രന്, എന്നാല്, മര്്ധ്യാഹാസമയം പൂറപ്പെടുവാന് ഒരുങ്ങിക്കൊംക 

യെന്നു പഠഞ്ഞു. 

9൫. അഥക്ഷണാതസമുല്പേതുരവ്വാനരാഴ കാമരൂപിണടഃ 

ക ഷപാശ്ചരാക്ഷസാശ്ചൈവഗോപു കാശ്ചവസഹസ്പശഭ 

21, ട്ടേഷീണാം ദേവതാനാംച പുത്രാരാമസ്യനിര്ഗമം 

ശ്രത്വാപ്രോചുരഘുശ്രേഷ്ഠടം സര്ല്വേവാനരരാക്ഷസാഭ 

തവാനഗമനേവിദ്ധി നിശ്ചിതാത്ഥാന്ഹിനഃപ്രം ഭാ! 

ത്ഥ അനന്തരം; ജ്ഷീണാം- ജ്ടഷികളുടേയും, ദേവതാനാംച
ടടേവത 

കളടേയും, പുത്രാഭ-പുതരന്മാരായം കാമരൂപിണഭ വാനരാടടകാമരൂപി 

കളായ വാനരന്മാരും, ടടുക്ഷാഭച- ജുക്ഷന്മാതയ ഗോപുച്ക്യാടചടഗോ 

പുചന്മാരും, രാക്ഷസാഭ.ച ഏവകരാക്ഷ സന്മാരും, ക്ഷണാല് സമുല് 

ത, 

പേതുഃ_ ക്ഷണത്തില് സമുതപതിച്ചം രാമസ്യ നിരഗമം ശ്രത്പാടരാമ 

മത്തെ ശ്രവിച്ചിട് , സര്പ്വേവാന൪ര 
രാക്ഷസാഃംസരവ്വന്മാ 

ന്മാരും രാക്ഷസന്മാരും, രഘുശ്രേഘ്യം പ്രോ ചുഃരഘുശ്രേഷ്ു 
നന്െഠ നിര്ഗ 

രായ വാനര 
യോ പ്രഭവായുക്കേ പോം തവ അനുഗ 

ള്" 

മനേ അങ്ങയുടെ അനുഗമ്നത്ത 
നോടു പറഞ്ഞു, പ്രഭേോടഅല്ല 

]തം നഃ നിശ്ചിതാത്ഥാന വിദ്ധിഭഞ്ഞ 

ഥം നിശ്ചയിച്ചവരാണെന്ന റിഞ്ഞാ
ലും. 
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രാമന് പഠഞ്ഞുകഴിക്തര ഉടനെ, ഇഷ്കംപോലെ രൂപം ധഠിപ്പാന് 

കഴിവു വരും ഉടുഷികള്ടെയും ദേവന്മാരുടെയും പൂത്രന്മാരുമായ വാന 

രന്മാര്, ട്ടക്ഷന്മാര്, ഗോപുച്ഛ്യന്മാര, രാക്ഷസന്മാര എന്നിവര്, അവി 

ടെ റ? നിന്നു.. ശ്രീരാമന് പുറപ്പെട്ട പോവാന് യിലി 

ക്കുന്നതിനെ കേട്ടറിഞ്ഞ അവര, ഹേ പി ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ ഒ 

രുമിച്ചു വരുവാന്, നിശ്ചയിച്ചവരാണെന്നറിഞ്ഞാലും എന്നു പറഞ്ഞു. 

.. ക. 4 ളു റ ലെ [രി [പ ി വാനരാദികളുടെ ആഗമനത്തെക്കറിച്ചു ശ്രീവാല്വീകി:... 

“തസ്യവാക്യസ്യ ചാഥാന്തേ വാനരാഭ കാമരൂപിണഃ 
ലട, രം ക 

ട്ടേക്ഷരാക്ഷസസംഘാശ്ച സമാപേതുരനേകശഃ 

ദേവപുത്രാജുഷിസുതാ ഗന്ധവ്യവാണാം സുതാസ്തൂഥാ 

രാമക്ഷയംവിദിത്വാതേ സവ൮ൃഏവ സമാഗതാഃ 

തേരാമമഭിവാദ്യാഹുടഃ ഉടടക്ഷവാനരരാക്ഷസാഃ 
[ ളി | തവാനുഗമനാത്ഥംഹി സംപ്രാപ്ലാടസ്കോ മഹാമതേ! 

യദിധാമവിനാസ്താഭിശ്ശു്ലേ സ്തവം പുരുഷഷഭ 

യമദണ്ഡമിവോദ്യമ്യ ത്വയാസ്ത വിനിപാതിതാ? 

രാമവാഷ്യാവസാനത്തില് ദേവപുതരന്മാരും ജടഷിപുതന്മാരും കാ 

മരൂപികളുമായ ജ്ൂക്ഷരാക്ഷസ വാനരസംഘങ്ങ0ം അനേകം അവിടെ 

വന്നു ചേന്നു. രാമന് ഭൂമിയെ ഉപ്പേക്ഷിപ്രാ൯ ഭാവിക്കുന്നതിനെ അറി 

ത്തോഗമിച്ചിരിക്കുന്ന അവര് രാമനെ നമസ്ത്രിച്ച പറഞ്ഞു. “ഹേമ 
ഹാനുഭാവ! ആങ്ങയോടൊരുമിച്ചു വരുവാനാണ്' ഞങ്ങളിവിടെ ആഗ 
മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹേ രാമ! ഞങ്ങളോടുക്രടാതെ അങ്ങുന്നു പോകുന്ന 
തായാല് യമദണ്ഡത്തെ ഞങ്ങളുടെ മീതെ അങ്ങുന്നു സമപ്പ്രിച്ചാണ് 
പോകുന്നതെന്നറിയേണമേ..? 

25. ഏതസ്തിന്നന്തരേരാമം സുഗ്രീദ്വാപി മഹാബലഭ 
യഥാവദഭി വാദ്യാഹ രാഘവം ഭക്തവത്സലം 

0. അഭിഷി ച്യാംഗദംരാജ്യേ പ്യാഗതോസ്തി മഹാബലം 
തവാനുഗമനേരാമ! വിഭ്ധിമാംകൃതനിശ്ചയം. 

ഏതസ്തി൯ അന്തരേ_-ഈയവസരത്തില്, മഹാബലഃ സുഗ്രീവഭഅപിം 
മഹഠ ബലവാനായ സുഗ്രീവനും, ഭക്തവത്സലം രാഘവംകദക്തന്മാ 
രില് വാത്സല്യമുമു രാഘവനെ, യഥാവത്' അഭിവാദ്യ. വിധിപ്രകാരം 
വന്ദിച്ചിട്ട് ം ആഹം-പഠറഞ്ഞു., മഹാബലം അംഗദംം2മഹാ ബലവാനാ 

കി ള്ള. ഴ 
ഖല അംഗഥഗദനെ, രാമേ ടയ അഭിഷിച്യകരാല്യത്തില് അഭിഷേകം ച്െയിട്ട് , 

ടര. ി ത്ത ന് 
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ആഗത.ഃ അസ്തിടഞൊ൯ ആഗമിച്ചിരിക്കുന്നു, രാമ!ടഹേ രാമ! തവഅ 

നഗമനേം അങ്ങയടെ അനുഗമനത്തിതി, മാംകൃതനിശ്ചയം വിഭ്ധിക 
പും; ന ഞാന് നിശ്ചയിച്ചിിക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞാലും. 

റില് അതി യായ സുഗ്രീ 1 ഈ അവസരത്തില് അതിബലശാല'യായ സുഗ്രീവനും അവിടെ 

വന്നു. ഭക്തവത്സലനായ രാമനെ വിധി പ്രകാരം നാസ്ത്രരിച്ചു പറ 

ത്തു. ഹേ രാമ! മഹാ ബലവാനായ അംഗദനെ രാജ്യത്തില് അഭിഷേ 

കം ചെയ്യിട്ടാണ്' ഞാ൯ വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങയോടൊരുമിച്ച വരു 

വാന് ഞാന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നങ്ങുന്നറിയേണം. 

80. ശ്രത്വാതേഷാം ദൂഡംംവാഷ്യം ഉട ക്ഷവാനരരക്ഷസാം 
[ടി വിഭീഷണമുവാചേദം വചനം മൃുദുസാദരം. 

ടടുക്ഷവാനരരക്ഷസാം തേഷാംകട്ടക്ഷവാനരരക്ഷഡസ്സുകളായ അവരുടെ, 

ദൂഡംവാധ്യം ശ്രുത്വാടഉറപ്പായ വാക്യത്തെ ശ്രവി ചവിട്ട്, മുമുസാദരം ഇ 

[ടി 

ദംവ ചനംചമുദുവം ആദരസഹിതവമായ ഈ വചനത്തെ, വിഭീഷ 
സ് 

9 

ണം ഉവാചംവിഭീഷണനോടു പറഞ്ഞു. 

ട്ടുക്ഷന്മാര് വാനരന്മാര് രാക്ഷസന്മാരം എന്നിവരുടെ ഉറപ്പാ 

യ വാക്യത്തെ കേട്ട രാമന് മുദുവായ ഈ വചനത്തെ ആദരപൂധ്വം വ 

ഭീഷണനോട പറഞ്ഞു. 

31. ധരിഷ്യതിധരായാവ൪ല് പ്രജാസ്ലാവല് പ്രശാധിമേ 

വചനാദ്രാക്ഷസംരാജ്യം ശാപിതോസിമമോപഠി 

നകിഞ്ചിദുത്തരംവാ ല്യം ത്വയാമല്പ്ര'യ കാരണാല് 

് . രി ൦ 

ധരാഭഭൂമി, പ്രജാഃപ്രജകചെ, യാവല് ധരിഷ്യതി-ഏതുവരേ ധര്ക്കു 

മോം താവല്ം അതുവരെ, മേ വചനാല്ട എഏനെറ വചനപ്രകാരം, 

രാക്ഷസം രാഷ്യയംടരാക്ഷസരാജ്യത്തെം പ്രശാധികപ്രശാസിച്ചാലും മമ 

ഉപരി എനെഠ മേല്. ശാപ്പിതടഃ അസിടശപഥംചെയ്യിപ്പിക്കപ്പെടു 
എ?” 

്ി 
കി ൦. 

വനാകുന്നു, മതപ്രിയകാരണാല്ടഎനെറ പ്രിയത്തിന്നായിട്ടു', ത്വയാ 

നിന്നാല്, കിഞ്ചിത് ഉത്തരംഒരു മവപടിയും, ന വാച്യംടവചിക്ക 

പ്പെടുവാന് യോഗ്യമല്ല. 

ഭൂമി ഏതുകാലംവരെ പ്രലകമളെ ധരിക്ഷമോം, ആ കാലവേരെ വീ 

ഴു 
ടി ൽ 

ണ് 4 ളു 

ഏനെറ വാക്യത്തെ അനുസരിച്ച രാക്ഷസരാജ്യത്തെ പരിപാലിച്ചി 

രുന്നാലം. അതാണെനിക്കേററവും ഇഷ്ടമായ കായ്യം. അങ്ങിനെ നീ 
ി 

4 

ിരിക്േണമെന്നു' ഞാന് നിന്നെക്കൊണ്ടു ഏനെറ മരു ശാഥം ശില്പ 
്ി ടട റ സ്സ്), 7 റ കി 

യിപിക്കന്നു. മത്തൊന്നും നി പരാരി . 
അപി. ൨ 
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രാമന് വിഭീഷണനോടട പറയുന്നത്'നെക്കുറിച്ച് വാല്പീകി:-- 

“യാവദേവധമിഷ്യന്തി പ്രജാസ്താവദ്വിഭീഷണ! 

രാക്ഷസേഷു മഹദ്രാജ്ം ലങ്കാസ്ഥം പാലയ 'ഷ്യസി 

ശാപിതസ്ത്വം സഖിത്വേന കായ്യാന്തേ മമ ശാസനം 

പ്രജാസ്ത്വം രശ്ഷധ൪ര്മേണ നോത്തരം വക്തുമഹസി?* 

ഹ വിഭീഷണ! പ്രജകളുള്ളകാലംവരേ! ലങ്കയിലുള്ള മഹാ രാ 

ക്ഷസരാജ്യത്തെ നീ പാലിക്കും. സ്നേഹം നിമിത്തം ഞാന് നിന്നോട്ട് 
ശപ്പഥമായി പറയുന്നു. പ്രജകമെ ധമ്മപ്പകാരം രക്ഷിക്കുക. മ൨ 

ത്തൊന്നും പഠയരുത്. 

പദ് മപൂരാണം ഉത്തരഖണ്ഡത്തില് വിഭീഷണനോട്ടകുള രാമ 
വാധഗ്യ: 

രാജ്യം പ്രശാധിധര്മേണ മാപ്രതിഞഞാം വൃഥാ കൃഥാഭ 
യാവച്ചന്ദ്രശ്ച സൂയ്യശ്ച യാവത്തിഷ്ടതി മേദിനീ 
താവദ്രമസ്വസപ്രിതഃ കാലേ മമപദം വ്രജ 
ഇതൃക്ത്വാഥ സകാകുല്സ്ഥട ശാര്ങ് ഗം വിഷ്ണു സനാതനം 

ശ്രീരംഗശായിനം വിഷ്ണു മിക്ഷവാകു കലദൈവതം 
സംപ്രിത്യാ പ്രദദൌ തസ്യ രാമോ രാജീചലോചനഭ? 

രാജ്യത്തെ ധരമപ്രകാരം പഠിപാലിച്ചാലും. എന്നോടുക്രടെ ശ 
രിരത്യാഗത്തിന്നായ്ക്കുരുന്നുവെന്നുുള ശപഥം ചെയ്യരുതു. ആതു സഫല 
മാകയില്ല. സൂയ്ക്കന്, ചന്ദ്രന്, ഭൂമി എന്നിവയുമള കാലം നന്തുഷ്ണനാ 
യ് രമിച്ചുകൊഥംക. സര്വാവസാനകാലത്തില് എന്െറ സ്ഥാനത്തെ 
പ്രാപിച്ചുകൊ൦ംക. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു ത്രീമഹാവിഷ്ണ്ുവായ രാ 
മന്, ഇക്ഷവാകുക്കളുടെ കുലദൈവതവും, ത്യ 
മായ വിഷ്ണുബിംബത്തെ വിഭീഷണന്നു നക്കി. 

റ. മ) 93. ഏവം വിഭീഷണം തൂക്ത്വാ ഹന്മമന്തമഥാബ്രപീത് 
൭ മാരുതേത്വം ചിരംജീവ മമാണഞാം മാമൃഷാകഥാട 

ഏവം വിഭിഷണംതു ഉക്ത്വാടഇപ്രകാരം വിഭിഷണനോട പറത്തി 
൭ 

[ര] ടം അഥ ഹനൂമന്തം അബ്വബവിത് ടത്രനന്തരം ഹനുമാനോട പറഞ്ഞും, ടു ൨ 
മാരുതേ_ഹേ മാരുത പുത്ര! ത്വം ചിരംജീവ_നീ ചിരകാലം ജീ 
വിച്ചാഥ മ മു ൽ ചു ലം മമ ആജ്ഞാം-എനെറ കല്പനയെ, മാ മുഷാകൃഥാടടവ്ൃയ 
ത്ഥമാക്കാതിരുന്നാലും, 

വിഭീഷണനോടിപ്രകാരം പറഞ്ഞതില്പ്പിന്നെ ശ്രിരാമചന്ദ്രന് 
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ഹനുമാനോടട പറഞ്ഞു. “ഹേ വായുസൂനോ! നീ ചിരം ഭരീവിച്ച 
കൊ താന് കൊഠംക. ഞൊന് കല്ലിച്ചതിനെ വ്ൃത്ഥമാക്കാതിരിക്കുക 

33. ജാംബവന്തമഥപ്പാഹ തിഷ്ഠത്വം ദവാപരാന്തരേ 

മയാസാദ്രാം ഭവേല്യദധം യല് കിഞ്ചില് കാരണാന്തരേ 

അഥജാം ബവന്തംപ്രാഹട അനന്തരം ജാംബവാനോടു പറഞ്ഞു, ത്വം 

തിഷ്ഠ നീ ജീവി ചിരുന്നാലും, ദവാപരാന്തരേകഒരു ദ്വാപരയുഗത്തില്, 

യ് കിടയില് കാരണാന്തരേ-എതാനും ഒരു കാരണത്താല്, മയാസാ 

ദ്ാംംഹന്നോടുക്രടെ, യുദ്ധം ഭവേത് യുദ്ധം ഭവിക്കും. 

പിന്നെ ജാംബവാനോട പറഞ്ഞു. നീ ബഹുകാലം ജീവിച്ചി 

രുന്നാലും. ഒരു ദവാപരയുഗത്തില് ഏതാനും ഒരു കാരണത്താല് എ 

ന്നോടുക്രടെ യുദ്ധം പേണ്ടിവ രും.” 

ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചതുയ്യഗത്തിലുപെട്ട ദ്വാപരയുയഗാവ 

സാനത്തിലാണ്: ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോം സ്യമന്തക 

മണി സംബന്ധമായിട്ട്” ജാംബവാനും, ശ്രീകൃഷ്ണുഭഗവാനും തമ്മില് 

യൃദ്ധമണ്ടാകും. അതിനെയാണിവിടെ സുചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത . ഭാഗവ 

തത്തിലള്ള ഈ കഥയുടെ സംഗ്രഹത്തെ കാണിക്കാം. 

“ഏആസീല്സത്രാജിതഃ സൂയ്യോഭക്തസ്യ പരമഃ സഖാ 

പ്രീതസ്തസ്ലൈമണീംപ്രാദാല് സചതുഫ്ണൂ സ്യമന്തകം." 

ഭക്തനായ സത്രാജിത്തിന്െറ പേരില് സന്തൂഷ്ണനായ സൂയ്യഭഗ 

വാന് സ്വൃയമന്തകമെന്നു പേരായ മണിയെ പ്രദാനംചെയ്തു. 

ത മേകദാമണിംകണേ പ്രതിമുച്യമഹാപ്രഭം 

പ്രസേനോഹയമാരുഹ്യ മൃഗയാം വ്യചരദ്പനേ 

പ്രസേനംസഹയംഹത്വാ മണിമാച്ഛിദ്യകേസരീ 

ഗിരിംവിശന് ജാംബവതാ നിഹതോമണിമിച്ഛു താ.” 

അതിഭാസ്രമായ ആ മണിയെ കണ്ണ ത്തി൯ ധരിച്ചുംകൊണ്ടു സ 

ത്രാജിത്തിന്െറ അനുജനായ പ്രസേനന് കുതിരപ്പറത്തിരുന്നു' നായാടി 

ന്നായി കാട്ടില് സഞ്ചരിച്ചു. ഒരു സിംഹം കുതിരയേയ്യം പ്രസനനേയും 

സംഹരിച്ചു മണിയപഹരിച്ച്' ഗിരിയില് പ്രവേശിച്ചു. ആ മണിയെ 

കൈവശപ്പെടത്തുവാനാഗ്രഹിച ജാംബവാന് ആ സിംഹത്തെ പി 

ച്ച. ഇങ്ങിനെ ജാംബവാന്ന് ആ രരം കിട്ടി. 

ഭസോപിചക്രേകുമാരസ്യ മണിംക്രീഡനകംവിലേ 
ി 

ലു 1] 

അപശ്യ൯ദ്രാതരംഭാതാ സത്രാജില് പയ്യതപ്പൃൂത 
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7 [കൂ] പ്രായഃ കൃഷ്ണ്കേനനിഹതോ പ 

ഭാതാമമേതി തച്ഛു൨ത്വാ കര്ണേകര്ണേജപനപ്രജാഃ 

ഭഗവാംസ്ൃദുപശ്ൃത്യ ദുയ്യശോലിപ്ലമാത്മനി 
ി ട മ] കി 

മാഷി ടടംപ്രസേന പദവീമന്വ പദ്ൃതനാഗരൈഃ. 

് [ര 

ജാംബവാന് ആ മണിയെ ഗുഹയിലുള്ള കുമാരന്നു കളിക്കോ 

പ്രായിട്ട്” കൊടുത്തു. സത്രാജിത്ത്, സഹോദാനെക്കാണാതെ വൃസനി 

ച്ച. രതം കണ്ണത്തില് ധരിച്ചു നായാട്ടിന്നുപോയ സഹോദരനെ ശ്രീ 3) 
[] [രി 4 വ 

കഷ്ണുനാണ് സംഹരിച്ച് മണി! കൈവശപ്പെടുത്തിയതെന്ന്' സത്രാജി 

ത്ത് പറയുന്നതിനെ അനുസരിച്ച് ജനങ്ങഠം പറഞ്ഞുപരത്തി. തന്നെ 
ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ദുഷ്ട്രിത്തിയെക്കളുയുവാന് ആഗ്രഹിച്ച ഭഗവാന് 
ശ്രീകൃഷ്ണന് നഗരവാസികളോടുക്രടെ പ്രസേ നനെത്തിരഞ്ഞു കാട്ടില് 
സഞ്ചരിച്ചു. 

“ഹതംപ്രസേനമശ്വംച വീക്ഷ്യകേസരിണാവനേ 

തം ലാദ്രിപൂഷ്ടേനിഹത മുക്ഷേണ ദദൃതുര്ജനാട.”? 

കാട്ടില് ഒരു സിംഹത്താല് ഹനക്ടപ്പെട്ട പ്രസേനനേയും കുതി 
രയേയും, ഒരു ട്ക്ഷനാല് (വാനരനാല്) ഹനിക്കപ്പെട്ട ആ സിംഹ 
ത്തെയും ഒനങ്ങഴം കണ്ട്. അഭപ്പാഠം, 

“ഏകോവിവലേശഭഗവാ നവസ്ഥാപൃയ ബഹിഃ പ്രജാഃ 
തതദൃഷ്്വാമണീത്രേഷ്ഠം ബാലക്രിീഡനകംകൃതം 
ഹര്തുംകൃതമതിസ്ത സ്തിന്നവതസ്ഥേഭകാന്തികേ 
തമപൂര്വനരംദഷ്്വാ ധാത്രീചുകോശഭീതവത് 
തച്ഛു വത്വാഭ്യ ദ്രവല്ക്രുദ്ധോ ജാംബവാന്ബലിനാം വരഃ 
സവൈഭഗവതാതേന യുയയധേസ്വാമിനാത്മനഃ 
പുരുഷംപ്രാകൃതംമത്വാ കുപിതോനാനുഭാവവിത് 
പറ്്വയുദ്ധംസുതുമുല മുഭയോര്പിജിഗീഷതോദഃ 

ആയുധാശ്മദ്ലമൈദ്ദോഭിഃ ക്രവ്യാത്ഥേശ്യേനയോരിപ 
ത്യി്തഷിം ല് പു 
വള്കനിഷേഷപരുഷൈ രവിത്രമമഹന്നിശം.? 

ജനങ്ങളെ പുറത്തു നിത്തീട്ട് ഭഗവാന് ഏകനായിട്ടു്' ഗുഹയില് 
പ്രവേശിച്ചു. അതില് ആ മണികൊണ്ടു കളിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിറെ പക്കണ്ടു. 
ആ കടിയില് നിന്ന് ആ മണിയെ അ പഹരിപ്പാന് വിചാരിച്ച ഭഗ 
വാന് ബാലകസമീപത്തു ചെന്നു. അപൂര്വമാനുഷസ്വരൂപനായ 
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ദഗവാനെക്കണ്ട ധാത്രി _ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അമ്മ--ഭയ 

വ ൽ ി 
പ്പെട്ട നിലവിളിച്ചു. ആ കരച്ചില് കേട്ട ബലവാന്മാരില് ശ്രേഷ്ഠനായ 

്ി 

ജാംബവാന് പാഞ്ഞരികത്തിലെത്തി. ഭഗവാനന്െറ അനുഭാവത്തെ അ 

ിഷയാടത്തതിനാല് സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന ഭാവത്തോടുക്ൂടെ, ത 
ര്യ 

൭൯൨ സ്വാമിയായ ഭഗവാനോട്ട് ജാംബവാന് ദ്പന്പയയുര്ധം നടത്തി. 

അന്യോന്യം ജയകാംക്ഷയോടുക്രടെ ആയുധങ്ങറം കല്ലകഠം, വൃക്ഷ 

ങ്ങറം, കൈക, എന്നിവകൊണ്ട് മാംസത്തിന്നുവേണ്ടി അന്യോന്യം 

മത്സരിക്കുന്ന പരുന്തൂകമളെന്നപോലെ, ജാംബുവാനും ഭഗവാനും ത 

മ്മില് ഇരുപത്തെട്ടു ടിപസം ഭയങ്കരമായ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം നടന്നു. 

34. തതസ്താന്രാഘവപ്പാഹ ക്ഷരാക്ഷസവാനരാ൯ 

സധ്യാനേവമയാസാഭ്ധം പ്രയാതേതിദയാന്വിതഃ. 

തത അനന്തരം താന്സവാന് ടട ക്ഷരാക്ഷസവാനരാന-ആ സഖന്മാ 

രായ ജ്ൂക്ഷരാക്ഷസ വാനരന്മാരോട്ട്ം . മയാസാഭ്ധാംടഎന്നോടു
ക്രടെ, 

പ്രയാതഇതി പ്രയാണം ചെയ്തുകൊംവിനെന്ന് ദയാന്വിതഃ രാഘ 

വഃപ്രാഹംദയാവാനായ രാമന് പറഞ്ഞു. 

ജാംബവാനോട്' മേല്കാണിച്ചു രീതിയില് പറഞ്ഞുതില്പ്പിന്നെ 

മററു ഉക്ഷന്മാര, വാനരന്മാര്, രാക്ഷസന്മാര് എന്നിവരോടെല്ലാം 

എന്നോടൊരുമിച്ച വന്നു കൊറംവിനെന്ന്ം കാരുണ്യത്തോടുക്ൂടെ ശ്രീ 

രാമന് പറഞ്ഞു. 

:ഏവമുക്ത്വാതുകാകുല്സ്ഥ സ്ൃദാതാസ്ൃക്ഷവാനരാന് 

ബാഡമിത്യവഗച്ഛധ്വം മയാസാദ്ധമഥാബ്ൂവീല്? 
൧൨൪൭ 

| 

ഇപ്രകാരം പഠഞ്ഞശേഷം തആ വാനരന്മാരോടും ടടുക്ഷന്മാരോടും 

4എന്നോടൊരുമിച്ച വന്നുകൊറംവിാനെന്നു് ശ്രീരാമ൯ പറഞ്ഞുവെ 

ന്നു പാല്പീ കിവ ചനം. 

ഒട്ട. തത$പ്രഭാതേ രഘുവ ശനാഥോ 

പിശാലവക്ഷാഃ സിതകഞ്ങനേതഃ 

പുരോധസംപ്രാഹ വസിഷ്ടമായ്യം 

യാന്ത്വഗ്നിഛോത്രാണി പുരോഗുരോമേ. 

തതഃപ്രഭാതേട അനന്തരം പ്രഭാതത്തില് പിശാലവക്ഷാഃവിസ്പീണ്റു 

മായ വക്ഷസ്ഥലത്തോടുക്രടിയുംം 
സിതകംജനേതഃ-വെണ്താമരദലം 

പോലെയിരിക്കുന്ന നേത്ങ്ങളോടുക്രൂടിയുമിരിക്കുന്ന, 
രഷുവംശനാഥ$ട 

ശ്രീരാ മന്, ആയംപുരോധസം 
വു സിഷ്ടം -ആയഷ്യനം പുരോഹിതനു മു 
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യ വസിഷ്ടരോട്ട്, ഗുരോ/കഹേ ഗുരുവായുക്ഷോവേ! മേ അഗ്നിഹോതരാ 

ണി-എനെറ അഗ്ന്ഹോത്ങ്ങറം, അഗ്രേയാന്തുഇതിട മുമ്പില് യാനം 

ചെയ്യട്ടെയെന്ന് , പ്രാഹ പറഞ്ഞു. 

അനന്തരം നേരം പുലന്നപ്പോഠം, വിസ്കാരമകൂട മാറിടത്തോടും 

താമരദമുംപോലെ വികസിച്ച നേതതങ്ങളോടുംക്രടിയ രഫുപതി ആ 
യ്യൂനും കുലഗുരുവുമായ വസിഷ്ഠരോട്ട് “ഗുരോ എനെറ അഗ്നിഹോത്ര 

ങ്ങറം മുമ്പില് നടക്കട്ടെ ” എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഇവിടെ ശ്രീവാല്പികി:__ 

അഗ്നയോമേപ്പയാന്ത്വഗ്രേ ദീപ്യമാനാ ദ്വിജൈര്വൃതാഭ 
വാജപേയാതപത്രാണി നിയ്യാന്തൂമമ ചാഗ്രതഭ?? 

ബ്രാഹ്മണരാല് ചുറാപ്പെട്ടും ഉജ്ങവലിക്കുന്നവയുമായ അഗ്നികളും 
യാഗംചെയ്യുവക്മ ചിതങ്ങകായ എന്െറ ഛതൃങ്ങളും എനെറ മുമ്പില് 
യാത്ൂ ചെയ്യട്ടെ” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

90. തതോവസിഷ്യോപി ചകാരസപ്വം 
പ്രാസ്ഥാനികംകര്മ മഹദ്വിധാനാത് 
ക്ഷെൌമാംബരോദര് പവിതരപാണി 

മ്മഹാപ്രയാണായ ഗൃഹീതബ്ദ്ധിഃ. 
തതഃ അനന്തരം, വസിഷ്ഠഭഅപിടവസിഷ്ഠനും, മഹദ്വിധാനാല്_മഹ 
ത്തായ സാമഗ്രികളോടുക്രടെ. പ്രാസ്ഥാനികംകര്മട പ്പസ്ഥാനോചിക 
കര്മത്തെ, സ്വം ഖല കാരം സമഗ്രമായിട്ടു ചെയ്യു, മഹാപ്രയാണായ- മ 
ഹാപ്രസ്ഥുനത്തിന്നായ്യൊൊണ്ട്, ഗുഹീതബുദ്ധി*_ സത്മല്ലിച്ച ബുദ്ധിഡോ 
ടുക്രടിയ രാമന്, ക്ഷെയമാംബരടടതുൂഭൂരമായ വസ്രൂത്തോട്ടം, ദഭ്ചപ്പി 
തൃപാണിഃടദഭക മാല് പരിശുദ്ധമായ 
രുന്നു. 

പാണി യാടുക്രടിയ വനമായി 

ഉടനെ പൃരോഹതനായ വസിഷ്ടര് ഉല്കൃഷ്ടങ്ങകായ സാമഗ്രി ഠ 
ി ം 

ക0ംഷൊണട ഹാപ്രസ്മഥാനാവസരത്തില് ചെര്യ്യണ്ടതായ കമ്മങ്ങ 
മെ യെല്ലാം നടത്തി. മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്നായൊതുങ്ങി പ) 
ശുഭദവന്രുങ്ങളെയും കൈവിരലുകളില് ദഭകൊണ്ടു മുള പവിത്രങ്ങളെയും ധരിച്ച പരിശുദ്ധനായി നിന്നു. 

രാമഭദ്രന് 

പഡഥാല്ലത്തോടുക്രടെ ൮൮ രലോക തതിന്നായ്യ്െണ്ടുക്ുളു യാ പ്രയാണമെന്നു പേര്. 
തൂക്കു മഹാ 

ഈ ഘട്ടത്തില് ശ്രിവാല്ലീകിവാക്യം. 
ി 

ം ] ളം ഴ് യു റ 0 ടു] റ 
ളി 

തത്തോ വസിഷ്യസ്ലേ മു സ്വി സരവം ന്രവശേഷതഃ 
ച കാരവിധവദ്ധമ്മം മഹാ പ്പാസ്ഥാനികീം പിധിം 
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തതഃ കഷയമാംബരോ രാമോ ബ്വഷ്മചാരീ സമാഹിതഃ 

[ പ ് ലി ്  കുശാന് ഗൃഹീത്വാ പാണിഭ്യയാം മഹാപ്രസ്ഥാനമുല്യതഭ” 

അനത്തരം ബുഷ്മതേജസ്സുകൊണ്ടുജപലിക്കുന്ന വസിദഡ്ലന് മഹാ 

പ്രസ്ഥാനത്തില് വിധിപ്രകാരം നടത്തേണ്ടതായ ധമ്മത്തെ യാതൊ 

ന്നും വിട്ടുകളുയാതെരയെല്ലാം നടത്തി. അതിന്നുശേഷം ബ്രഷ്ഷധ്യാന 

ത്തോടുക്രൂടിയ രാമന് ത്രഭവസ്രൂങ്ങക്കേയും കൈകളില് ദഭയേയും ധ 

രിച്ച് മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്നായൊരുങ്ങി. 

97. നിഷ് ക്രമ്യ രാമോനഗരാല് സിതാഭൂാല് 

ശശ്മീവയാതഃ ശശികോടികാന്തിഃ 

രാമസ്യ ൩ വ്യേസിതപത്മഹസ്താ 

പ്ത്മാഗതാപത്മവീശഘനേത്രാ 

സിതാഭ്രാല്ം ശുഭമായ മേഘത്തില്ന്നിന്ന്, ശശീഇവടചന്ദ്രനെന്ന 

പോലെ. ശശിക്കോടി കാന്തി? രാമഃ കോടിചന്ദ്രനെപ്പ്പോലെ കാന്തി 

യോടുക്രടിയ രാമനു, നഗരാല് നിഷ് ക്രമ്യ-നഗരത്തില്നിന്നു
 പുറപ്പെ 

ടിട്ടു യാതഃയാനംലെയ്മും പത്മവിശാലനേതാ-താമരദചംപോലെ 

വിശാലങ്ങളായ നേതൃങ്ങളോടും സിതപത്മഹസ്ലാടവെണ്താമമപ്പൂ 

പോടക്രൂടിയ ഹസ്ത ത്താടുംക്രൂടിയം പത്മാടലക്ഷ്മീ ദേവി, രാമസ്യ സ 

ഡ്യേടരാമനെറ ഇടത്തുഭാഗത്തു, ഗതാടസഞ്ചരിച്ചു. 

വെളുത്ത മേഘത്തിന്നുമുളില് നിന്നു പുറത്തേക്കു പുറപ്പെട്ട ചന്ദ്ര 

നെന്നപോചചെ കോടി ചന്ദ്രസമാനകാന്തിമാനായ ശ്രീരാമ ചന്ദ്രന് ഉ 

നനതസൌധങ്ങഠം നിറഞ്ഞ പട്ടണത്തില് നിന്നു പുറത്തേക്കു പുറ 

പ്പെട്ടു. താമരദമും പോലെ വിരിഞ്ഞു വിസ്താരമുള്ള നേതൃങ്ങളോ 

ടം കയ്യില് താമരല്പൂവോടും്രടിയ ലക്ഷ്മീദേവി രാമ ചന്ദ്രന്െറ ഇ 

ടത്തുഭാഗത്തുശൂടെ സഞ്ചരിച്ചു സീതാദേവി ശ്രീദേവിയുടെ സ്വരൂ 

പത്തോടുടക്രടെ അപ്പോം ശ്രീരാമസമീപത്തു സഞ്ചരിച്ചുവെന്നഭ! 

പ്രായ. 

ഒല, പാശ്വേഥദക്ഷേരുണ കഞ്ജഹസ്താ 

ശ്യാമായയൌ ഭൂരപി ടീപ്യ്യമാനാ 

ശസ്ര്രാണി ശാസ്ര്രാണി ധനുശ്ചബാണാ 

മാഗ് മു പുരസ്യാല് ധൂതവീഗ്രഹാസ്സ്േ. 

അരുണ കഞ്ജഹസ്താട൭ ചന്താമരപ്പൂവു ഹസ്തൃത്തില് ധരിച്ചും, ശ്യാമാ- 

പി 
ത 

ഴ് 
ി 

ശ്യാമകൂവ൪ നത്തോടുക്രടിയും, ടീപ്്യ മാനാട അധികം ശോഭിക്കുന്ന: 



ര 
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ഭൂഃഅപിം ഭൂമിയും, ദക്ഷേ പാരേകവല ത്തുഭാഗത്തുംം ശ്രസ്മാണിടശ 

സ്പങ്ങളും, ശാസ്ര്രാണിടശാസ്രൂങ്ങളും, ധനുഃഭചടധനുസ്സുകം വ്യു 

ബാണങ്ങളം, ഡ്യൃത വിഗ്രഹാഃട ധരിച്ച ശരീരത്തോടു ക്രടിയവയായിീട്ടു , 

പുരസ്താല് ജഗ് മുടടമുമ്പില് ഗമിച്ചു. 

ചെന്താമാല്പൂവു' കയ്യില്പീടി ചം. ശ്യാമഭവര്ണത്തോടുക്രടിയം, 

അതിമാതൃം ശോഭിച്ചമിരിക്കുന്ന ഭൂമിദേവിയും ശ്രീരാമനെറ വലത്തൂഭാ 

ഗത്തുക്രടെ നടന്നു. ശംഖ ചക്രാദികമായ ആയ്യധങ്ങച്ഛം, ശാസ്സൂങ്ങടു 

വില്ലം, ബാണങ്ങളും, മാനുഷശരീരത്തെ ധരിച്ചുംകൊണ്ടു' മു൯ഭാഗ 

ത്തില് നടന്നു. 

90. വേദാശ്ചസര്വേ ധുതവിഗ്രഹാശ്ച 

യയൃശ്ചസര്വേ മുനയശ്ച ദിവ്യാ 

മാതാ ശ്രതീനാം പ്രണവേന സാദ്ധ്വീി 

യയൌ ഹരിം വ്യാഹൃതിഭിഃഭ സമേതാ. 

സര്വേ വേദാഃം-സരവങ്ങളുായ വേദങ്ങറം, സ) തവിഗ്രഹാഃ_ സ്വീക 

ചു ശരീരങ്ങകോടുക്രടിയ വയായിട്ടും, ടി വ്യാ സര്വെ മുനയഭകദിവൃയ 

ന്മാരായ സര്വ മുനിമാരും, പ്രണവേനംപ്രണവത്തോടുക്രടെ, സാ 

ധവീടശോഭനയും, വ്യാഹൃതിഭിഭസമേ താകവ്യാഹൃതികചോടുക്രടിയതുമാ 

യ, ശ്രതീനാം മാതാംഗായത്രീം ഹരിം യയൌകശ്രീഹരിയെ യാനം 

ചെയ്യു. 

സ്വരൂപത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സര്വ വേദങ്ങളും, ടിവ്യന്മാരായ 

സകല മുനിമാരും, ഓങ്കാരസഹിതയും വ്യാഹൃതികളോടു ചേന്നമിരിക്കു 

ന്ന ശോഭനയായ ഗായത്രിയും ശ്രീരാമനെ അന്ഗമി ൧: 

440). ഗച്ഛന്തമേവാന൯ഗതാജനാസ്യേ 

സപുത്ദാരാഃ സഹബന്ധുരവഗശഗൈട 

അനാവൃതഭ ചാരമിവാപവര്ഗം 

രാമം വ്രജന്തം യ യുരാവ്ലുകാകാ$ 

ബന്ധുവര്ഗൈദസഹചംബന്ധുവരഗങ്ങകോടു
ക്രടെയും, 

സപൃതൂദാരാടട 

പുത്തന്മാരോഴം ഭായ്യയമാരോടുംക്രടിയുമിരിക്കുന്ന,
 

തേ ജനാടംആ ജന 

ങ്ങറം, അനാവൃതദവാരംകതുഠന്ന വാതിലോടുക്രടിയും, വ്രജന്തംംംസഞ്ച 

രിക്കുന്നതുമായ, അപവരഗം ഇവ മോക്ഷത്തെയെന്നപോലെ. ഗച് 
പ് 

ന്ത ി 1] തു ] ക ന ത മം ഡ 
ലു 

ത്തം രാമംംഗമിക്കുന്ന രാമനെ, ആവ്ലുകാമാഭംസമ്പ്പാപിച
്ച 

കാമങ്ങക്സോ 

[ [ഗസ് യ ലി ഴി ടം ളി 

ട്ര്രടിയവധാധിട്റ 2 മാ൯ ഗതാഃ അനുഗമിച്ച. 
വ; ' 



പി 

റം 
100) അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉ ആരകാണ്ഡം 

ബന്ധുവ൪ഗങ്ങളോടും പുത്രന്മാര്, ഭായ്യമാര്, ഇവരോടും ക്രടിയ 
നി രി ഴ് 2 ആ ജനങ്ങ, സര്വാഭീഷ്കങ്ങളും സാധിച്ചുവരായിട്ടു്, തുറന്നുവെച്ചിരി 

ഒന്ന പ്രവേശമാ൪ഗത്തോടുക്ൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന മോക്ഷപുരുഷാത്ഥ 
% ി 

മെന്നപോലെ, പ്രത്യക്ഷമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ശ്രീരാമനെ അനുഗമിച്ച. | 
| 

41. സാന്തട പുരഃ സാനുചരഃ സഭായ്യഃ 

ശത്രുഘ്യയുക്തോ ഭരതോനുയായാത് 

ഗച്ച ന്തമാലോക്കയരമാസമേതം 
൨൨൪ 

ശ്രീരാഘവം പൌരജനാട സമസ്താഃ 

സബാലവൃദ്ധാശ്ചയയുര്ദ്വിജാഗ്ര്യാഃ 

സാമാതൃവര്ഗാശ്ച സമന്ത്രിണോയയുടഭ. 

ശത്രഘ്യയുക്തഃ ഭരതഃ- ശതര്ുഘ്യനോടുക്രടിയ ഭരതന, സാന്തഃ പുരഃ 

അന്തഃപുരത്തിലുള്ള വരോടും, സാനുചരഃം അനു ചരന്മാരോടും, സഭാ 

പ്ല? 

ര് തി ടട 

യം രമാസമേതം ശ്രീരാഘവംടലക്ഷ്തീദേവിയോടുചേന്നിരിക്കുന്ന ത്രീ 
തു 

ൽ ി ടം ത്ഭ ഭായ്യയോടുടംക്രടിയ വനായിട്ട്, അനുയായാത് ടഅനുയാനം ചെ 

ഴ് ള് ൭ 

രാഘവനെ, ഗക്കുന്തം ആലോക്യ-ഗമിക്കുന്നവനായിക്കടന്ടിട്ടു സമ 

സ്താട പൌരജനാദട സമസ്ത്മാരായ പുരവാസികളും, സബാല വൃദ്ധാഃ 

ചം_ബാലന്മാരോട്ടം വൃദ്ധന്മാരോടും ക്രടിയവരായിട്ട്, ദ്വിജാഗ്രയറഃ 

ശ്രേഷ്ടന്മാരായ ദ്വിജന്മാരും, സാമാതൃവര്ഗാഃ-അമാതൃവ൪ഗത്തോടു 
ഃ പിൻ 

ക്രടിയവരും, സമന്ത്രിണഃട മന്ത്രിമാരോടുക്രടിയവരുമായിട്ടു , യയുഭടയാ 

നംചെയ. 

തൂ 
ൽ 

ശതുഘ്നം ഭരതനും, അത്തഭപുരത്തിലുളുഭ വരോടും അനു ചരന്മാ 
. [ ു ടി ളു & ടി | 

രോടും, ഭായ്യുമാരോടുംശരൂടെ ലക്ഷ്മീസമേതനായി ഗമിക്കുന്ന രാമനെ 

അയഗമിച്ച. ആബാലവൃദ്ധം പൌരജനങ്ങകും വിശിഷ്ടന്മാരായ ബ്രാ 

ഫ്വണരും൦ം അവരവരുടെ സഹായകോടും മന്ത്രിമാരോടുംക്രൂടെ ത്രീരാ 

മനോട്ടക്രടെ പോയി. 

42. സര്വേഗതാട ക്ഷത്രമുഖാഃ പ്രഹൃഷ്ടാ 

വൈശ്യാശ്ചശു ദാശ്ചതഥാപരേച 

സുഗ്രീവമഖ്യാഹരിപുംഗവാശ്ച 

സ്താതാവിശ്രദ്ധാഃ ശുഭശബ്ദുയുക്താഃ 

വ 
| 
] 

ഷോ മുഖാ ക്ഷത്രിയന്മാരാകന്ന മുഖ്യന്മാരോടുക്ൂട യ മെവശ്യാഃട 

മെവശ്യന്മാരും, ശൂദ്ാഃ ചട ശൂദ്രന്മാരും, അപ്പരേചട അസ്ൃറ്മായം, ധി 

ഗ്ലീവുമൃഖ്യാഃ-സഗ്രിവന്മുയലാഷ, ഹരിപുംഗവാട ചട വാനരശ്രേഷ്യന്മാ 
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രം, സ്കാതാഃ വിശ്രദ്ധാഃകസ്താനംചെയ്യു വിശുദ്ധന്മാരും, ശ്ുഭശബ്ദയ 

താഴ ശുഭശബ്ദത്തോടട് ്രടിയവരുമായിട്ട, സര്വേ ഗതാ എല്ലാവ 

രം ഗമിച്ച. 

ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ പിന്നാലെ വൈശ്യന്മാര്, ശൂദ്രര്, മറ൨ ജന 

ങ്ങറം സുഗ്ഗീവാദികളായ വാനരന്മാര, മുതലായ സര്വരും, അതീവസ 

നഷ്ഠന്മാരും, സ്യാനാദികമ്മങ്ങഥം കഴിച്ച്” പരിശുദ്ധന്മാരും ശോഭന 

മായ രാമനാമത്തെയ ച്ചരിക്കുന്നവരുമായിട്ട രാമനെ പിന്തുടന്നു സഞ്ച 

രിച്ച. 

_ 48. നകശ്ചിദാസീല് ഭവഠുഃഖയക്കതോ 

ദീനോഥവാബാഫ്യസഖേഷുസ കത 

ആനന്ദരൂുപാനുഗതാനുരക്താ 

യയൃശ്ചരാമം പശതുഭത്യവരഗൈഃ 

ഭവഠുഃ ഖയക്തഃട സംസാരമുഭഖത്തോട ക്രടിയവനോം അഥവാ ദീനഃട 

അല്ലെത്കില് ദരിദ്രനോ, ബാഹ്ൃസുചേഷുസ.ക്തഃ-ബാഹ്യസഖങ്ങളില് 

ആസക്തനോ ആയിട്ട്, കശ്ചില് ന ആസീല്ഒരുവനുമുണ്ടായില്ല, 

പശുദൃതൃവര്ഗൈഃടപശ്ര ഭൂൃത്യവ൪രഗങ്ങളോടുക്രടെ, ആനന്ദരൂുപാനു 

ഗതാനുരക്താഃ_ ആ,നന്ദരൂുപനെ അനഗമിച്ചവരും അനുരക്തന്മാരുമാ 

യിട്ട്, രാമം യയുഃ രാമനെ യാനം ചെയ്യു. 

സംസാരദുഃഖമറിയുന്നവനോ, ദാരിദ്യാദിക്രേശമനുഭവിക്കുന്നവ 

നോ, വിഷയസുഖങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനോ ആയിട്ടാരും അയോ 

ദൃയയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്ൂുകൊണ്ടെന്നാല് എല്ലാവരും അവരവരു 

ടെ പശുദൃതൃവര്ഗങ്ങളോടുക്രടെ ആനന്ദസ്വരൂപനായ രാമനില് അ 

തിപ്രേമയു കുതന്മാരായിട്ടു' രാമനെ അനുഗമിച്ചു. ആനന്ദത്തില് മുങ്ങി 

യവരായിരുന്നതുകൊണ്ട് ബാഹ്യങ്ങമായ സഖദുഃഖാവസ്ഥകളെ ആ 

രുമറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 

44. ഭൂതാന്യദൃശ്യാനി ചയാനീതത 

യേ പ്രാണിന സ്ഥാവരജംഗമാശ്ച 

സാക്ഷാല്ചരാത്മാന മനന്തശക്തിം 

മഗ് മു൪വിരക്താട പരമേകമീശം. 

തതൂ- അവിടെ, അദൃശ്യാനിട ദശിക്കപ്പെടുവാന് കഴിയാത്ത, യാനര്ഭൂ 
താനിടയാതൊരു ഭൂതങ്ങക്ചോ, സ്ഥാവരജംഗമാഃംസ്ഥാവരങ്ങളും ജംഗ 

മങ്ങളുമായിരിക്കുന്നം യേ പ്രാണനിനഃടയാതൊരു പ്രാണികളോ, തേ 
അവര്, വിരക്താഭചവൈരാഗ്യസഹിതന്മാരായി ട് അനന്തശക്തിംടഅ 
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വധിയില്ലാത്ത ശക്തിയോടുക്രടിയ, സാക്ഷാല് പരാത്മാനം പ്രത്യക്ഷ 

നായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവും, പരം മായാതീതനും, ഏകം അദ്ധിതീ। 

യനുമായം, ഇരശംം ഈശ്വരനെ, ജഗ് മുഃ-ഗമിച്ച. 

അയോധ്യയില്, സാധാരണ മനുഷ്യദൂഷ്ഠിക്കു വിഷയമല്ലാതിരിക്ക 
ന്ന യാതൊരു ഭൂതങ്ങളുണ്ടോം, സ്ഥാവരഃജംഗമരൂപങ്ങമായ പ്രാണിക, 
മാരെല്ലാമുണ്ടോ, അവരേവരും, അവധി നിശ്ചയിപ്പാന്൯ സാധിക്കാത്ത, 

തായ ശക്തി % ചി, കി ടം ം ലി യോടുക്രടിയവനും, മായയെ അതിക മിച്ചിരിക്ഷന്നവനും,, 
ധി 

അദ്വിതീയനം, പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവും സര്വ്വനിയന്തമ 

വൃമായിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമനെ അനുഗമിച്ചു. 

45. നാസിദയോധഡ്യാ നഗരേതുജന്തുഃ 

കശ്ചിത്തദാ രാമമനാനയാതട 

ശുന്യംബ(ഭൂവാഖിലമേവ തത്ര 

പുരംഗതേരാജവി രാമ ചന്ദ. 

അയോധ്യാനഗരേ- അയോധ്യാനഗരത്തില്, രാമമനാഃടരാമനില് മിന 

സ്റ്റോടുക്രടിയ വനായിട്ട്, രാമംനയാതഃരാമനെ യാനംലചെയ്യാത്ത 

കശ്ചിത് ജന്തുഭന ആസീല്ഒരു ജന്തുവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, രാജനി 

രാമ പന്ദ്രേഗതേടരാജാവായ രാമചന്ദ്രന് ഗതനായപ്പോഠം, തതൂ 

അഖിലം പുരംശൂന്യം ബഭൂവ - അവിടെ സമസ്തമായ പപട്ടണം ശൂ 

ന്യമായ് ഭവിച്ച. 

രാമനില്ത്തന്നെ മനസ്സിരുത്തി, രാമനെ അനുഗമിക്കാതിരുന്നു 

യാതൊരു പ്രാണിയും അയോധഡ്യാനഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജാവാ 

യ രാമചദ്രന്, പടണംവിട്ട യാതൂചെയ്യു ആ സമയത്തില് അവിടെ 

യുമൂട ആ നഗരം മുഴുവനും ശുൂന്യമാഡ് ഭ വിച്ചു. 

ഈ ഘട്ടത്തില് ശ്രീവാല്യീകിയുടെ വിശേഷോക്തി: 

4 ദ്രഷിട്ടകാഥോഥനിയ്യാണം രാജേഞാജാനപദോജനഃ 

സംപ്രാപ്ലഭസോപിസംപ്രേക്ഷ്യ രാമമേവാഭ്യയാത്തദാ 

ടുക്ഷവാനരരക്ഷാംസി ജ നാശ്ചപുരവാസിനഃ 

ജുശ,ഃ പരമയാലക്ഷ്കപ്യാ പൃഷ്ഠതഃ സുസമാഹീതാഭഃ 

യാനിഭൂതാനി നഗരേഹ്ൃന്തരധാനഗതാസ്പപി 

രാമംതാന്യയനുയാന്തിറു സ്വഗ്ലദ്വാരമുപാഗതം 

യാനിപശ്യന്തികാകുല്സ്ഥം സ്ഥാവര ണി ചരാണിച 

സത്വാനിപ്രസ്ഥിതം സ്വഗ്ലമ൯യാന്ത്സ്ത താന്യപി, 
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നോച്ഛുപസത്തദയോധ്യായാം സുസൂക്ഷ്മമപി ദൃശ്യതേ 

രാമമേവാനയാത്േഷ്ു തിയയഗ്യോനിഗതേഷ്വപി" 

ശ്യോജറവു പുറപ്പെട്ട പോകുന്നതു കാണ്മാന് ഗ്രാമവാസികളെല്ലാ 

മവിടെ വന്നുക്രടി. കണ്ടവരെല്ലാം രാമനെറ പിന്നാലെ പോകയുംചെ 

യ. േക്ഷന്മാര്, വാനരന്മാര്, രക്ഷസ്സുകറം, മനുഷ്യന്മാര മുതലായ പൂ൪ 
ടാ: രാമനില്ത്തന്നെ ഉറപ്പിച്ച മനസ്റ്റോടുക്രടെ പരമസ 
ത്തോഷസമേതം രാമനെറ പിന്നാലെ സഞ്ചരിച്ചു. മനുഷ്യൃദൂഷ്ടികൊ 
ണ്ടു കാണ്മാന് കഴിയാത്ത യാതൊരു ഭൂതങ്ങഠഥം നഗരത്തില് വസിക്കു 

നനു ണ്ടോ അവരെല്ലാം സമീപത്തു വന്നിരിക്കുന്ന സ്വര്൪ഗദ്വാരമായിരിക്കു 

ന്ന രാമനെ അനുഗമിച്ചു. സ്വര്ഗത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാമ 

നെക്കാണുന്ന ചരാചരങ്ങളായ സ്വ ഭൂതങ്ങളും പിന്നാലെ പോയി. 

സകല പ്രാണികളും പക്ഷിമൃഗാദികറംക്രടെ രാമനെ അനുഗമിക്കയാല് 

ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്ന യാതൊരു ജന്തുവും അതിസൂക്ക്മുപ്രാണി 
പോലും- അയോദ്ധ്യയില് കാണപ്പെട്ടില്ല ?? 

40. തതോതിദ്ദൂരം നഗരാല്സഗത്വാ 

ദുദൂ്വാനദീംതാം ഹരിനേതൂജാതാം 

നനറാരാമഭസ്തുത പാവനോസൌ 

ദദശചാശേഷമിദം ഹൃദിസ്ഥം. 

തതഭനഗരാല്ട അനന്തരം നഗരത്തില്നിന്ന്, അതിദൂരം ഗത്വാ അധി 
കും ട്ടൂരെ ഗമിച്ചിട്ട, ഹരിനേതൂജാതാംഹരിയയടെ നേത്ൂത്തില്ഡിന്നു 
ജനച്ചതായം, നദീംദൃഷ്വാട നദിയെ ദശിച്ചിട്ടു, സ്ൃതപാവനഃ അസെൌയ 
രാമഭ സ്കരിക്കപ്പെട്ട പാവനസ്വരൂപത്തോടുക്രടിയ ഈ രാമന്, നന 
ന്ദ-നന്മിച്ചം അശേഷം ഇദംംസമസ്പമായ ഇതിനെ, ഹൃദിസ്ഥംദദഗം 
ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നതായിട്ടു കണ്ടു. 

അനന്തരം നഗരത്തില് നിന്നു കുറേദൂരം സഞ്ചരിച്ചപ്പോഠം ത്രീഹ 
രിയയടെ നേതൃത്തില്നിന്നുത്ഭവിച്ചതായ സരയൂനദിയെക്കണ്ടു സന്തോ 
ഷിച്ചു. സരയൂനദി സൂയ്യപൃത്രിയെന്നാണ്: പുരാണപ്രസിദ്ധി. സൂയ്യന് 
വിരാട് പുരുഷനായ ശ്രീഹരിയുടെ നേത്രമായിട്ടു് വണ്ണ്ിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു 
നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഹധിനേരൂജാതയെന്നു സരയൂനദിയെ വണ്ണിച്ചി 
രിക്കുന്നവ്്. സ്വപുത്രിയെക്കാണുമ്പോറം സത്തോഷി ഒന്നതു സ്വഭാവ 
മാണെല്ലൊ. ഉടനെ താന് വിരാട് പുരുഷനാണെന്നു്മ സതി രാമന്നു 
ങദായി. പരാ ചരാത്ചകമായ ഈ ജഗത്ത് തന്െറ ഹൃദയത്തിചിരിക്കു 

ന്നതായിട്ട കാണുകയയം ചെയ. താന്തന്നെ സകലവും, തന്നില്നിന്നു 
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ഭിന്ന മായിട്ട യാതൊന്നു മില്ലെന്നുുമ മഹാ സമാധിയില്_പരമാത്ഥഭാ 

വത്തില്__രാമന് ലയഷിച്ചുവെന്നഭിപ്പായം. 

അതിദൂരം ഗമിച്ചുവെന്നതിനെക്കറിച്ച് ശ്രീപാല്വീകി: __ 

“ അധ്യരധയോജനംഗതവാ നദീം പശ്ചാന്മഖാശ്രിതാം”? 

അരനയോജനഷയിലധികം ദൂരം ഗമിച്ചശേഷം പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴു 

കുന്ന സരയൂനദിയെക്കണ്ടുവെന്നും, 

പാദ്മേത്തരഖണ്ഡത്തില്. 

& അഥത്രിയോജനംഗത്വാ നദീം പത്ചാന്മഖീംസ്ഥിതാം? 

മുന്നു യോജനഭടുരം യാത്ൂരചെയയശേഷം പടിഞ്ഞാറോട്ടോഴുകുന്ന 

നദിയെക്കണ്ടുവെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

47. അഥാഗതസ്മത പിതാമഹോമ ഹാന് 

ദേവാശ്ചസപ്പേ ജുഷയശ്ചസിദ്ധാഃ 

വിമാനഃകാടീഭിര പാരപാരം 

സമാവൃതംഖം സരസേവിതാഭിഃ. 

അരഥതത്ര_അനന്തരം അവിടെ, മഹാന് പിതാമഹഃ മഹാനായ പ്പി 

താമഹനും, സധ്വേദദവാഭടസവ്ൃന്മാരായ ദേവന്മാരും, ജഷായ ടടടടഷിക 

മും സിദ്ധാ ചട സിദ്ധന്മാരും, ആഗതാഃ-ആഗമിച്ചു, അപാരപാരം 

ഖം അവധിീഭൂതമായ കരയോടുക്രടാതിരിക്കുന്ന ആകാശം, സുരസേവി 

താഭിഃട സുരന്മാരാല് സേവിക്കപ്പെടുന്ന, വിമാശകോടീഭിഃടവിമാനകോ 

ടികമാല്, സമാവൃതം൭വ്യാപിക്കപ്പെട്ട്. 

അനന്തരം സരയൂനദിപ്രദേശത്തില് മഹാനായ ബ്രഷ്മാവും സക 

ല ദേവന്മാരും ജൂഷികളും സിഭധന്മാരും വന്നു. ദേവന്മാർ വസിക്കുന്ന 

അനേകം കോടി വിമാനങ്ങറം അപാരമായ ആകുശത്തില് നീറഞ്ഞു. 

ിപ്ര, ടി 48. രവിപ്രകാശാഭി രഭിസ്ററരല്ഖം 

ജ്യോതിമ്മയംതത്ര നഭോബഭൂവ 

സ്വയംപ്രകാശൈര്മഹതാം മഹത്തിഃ 

സമാവ്ൃതം പുണ്യകതാംവരിസ്റൈഃ. 

രവിപ്രകാശാഭിഃ_സുയ്യനെപ്പോലെ പരകാശത്തോടുക്രൂടിയ, പിമാനൈ 

അഭിസ്ധരത് ഖം വിമാനങ്ങളാല് നാലുഭാഗത്തും ശോഭിക്കുന്നതായിരു 
റ്റ 

നനു ആകാശം; തതനഭഃ--ആ പ്രദേശത്തു ആകാശം, ജ്യോതിമ്മ 

യംചപ്രഭാസ്വരൂപമായ
ിരുന്നു പുണ്യമൃതാം വരിഷ്ടൈടപുണ്യം ചെയ്യ 

ചരില് അതിത്രേഷന്മാരും സ്വയംപ്രകാശൈദടസ്വതേ പ്രകാശ്ക്കു 
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റ 

ട് [ ൭ [ തൂ; 
2 ി യ 

ന്നവരുമായ, മഹതാം മഹത്ജിഃ_ മ ഹാന്മാധില്൭ പുന്നല രായി 
രിക്കുന്നവരാല്. നമാവൃതം_മൂടപ്പെട്ടതാഷിരുന്നു. 

ക ; ജി [ര്] സൂയ;ബിംബമെന്നപോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന വിമാനങ്ങംകൊണ്ട് ഷ് | 

ആകാശം നാലുഭാഗത്തും ശോഭയ്യു മ തായ് ഭവിച്ചു. ,നക്ഷത്രസമൂഹ 
ങ്ങം ന്റഞ്ഞിരിക്കുന്നവിധത്തില് ആ പ്രേ പ് ആകാശം പ്ര 
ഭാപൂള്ട്റമായിരുന്നു. പുണ്യം ചെയ്യ വരില്വെച്ചേററവും മല്കൃഷ്ടന്മാ 
രും മഹാന്മാരില് വെച്ചും മഹാന്മാരും സ്വതേതന്നെ പ്രകാശിക്കുന്നപ 
രമായവരാല് ആകാശം മൂട൭ പട്ട. 

29. വവുശ്ചവാതാശ്ച സുഗന്ധവന്തോ 
വവഷവൃഷ്ിഃ കുസുമാവലീനാം 
ഉപസ്ഥിതേ ദേവമദംഗനാദേ 
ഗായല്സുവിദ്യാധര കിന്നരേഷ്. 

ദേവമുദംഗനാദേ ഉപസ്ഥിതേദേവന്മാരുടെ മൃദംഗനാദം, സമീപി ച്ചപ്പോഠം, വിദ്യാധരകിന്നരേഷു ഗായല്സുടവി; ഠാധരന്മാരും 
ന്മാരും, ഗാനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം, 

കിന്നര 
കുസുമാവചീനാം വൃഷ്ണിഃ വവഷംകുസുമാവലികകളുടെ വൃഷ്ടി വഷിച്ചം സുഗന്ധവന്തഃ വാതാടക. 

സൃഗസ്ധമുളുള വാതങ്ങംം, വപുട റാ ൭൧൮൭. 
ം ഉ ദേവന്മാര് സ്മീപസ്ഥന്മാരായിട്ട് ം മുദ ംഗാദിവാഭ്യം 2 മഴക്കുകയും, 

വിദ്യ്യാധരകിന്നരന്മാര് പപട്ടപാടുകയും ചെയ്യു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം പൂ ഷ്യവൃഷ്ണ് ഭൂമിയില് വീഴുകയും സുഗന്ധ താടുക്രടിയ കാറ൨ വീത്തുക സ്യം ല്! 

20. രാമസ്തം വദ് 'ഭ്യാം സരസ്മൂജലം സ കര 
സ് പൃഷ്ട്വാപരിക്രാഥ നകി" 
ബൃഹ്മാതദാപ്രാഹക കൃതാംജലിസ്തം 
രാമംപരാത്ലന്൯ പപരദമേശ. പന്ത പിഴ 

അനന്തശക്തിഃ രാമഃ തുട അനന്തയായ ശക്തിയേ ടുക്രടിയ രാമനാ 
ട്ടെ, സ്വധയ്യൂജ ലക സരയൂനദി; ിലെ ജലത്തെ, സകൃത് ടാ പ്രാവശ്യം, പദ്ദ്' ഭ്യാം ടെറ പാദങ്ങംകൊണ്ട്. സ് പൃഷ്ട്വാ- മു ഗിക നി പരിക്രാമത് 

ം] 
പ്രവേശി പ്പ നൊരുങ്ങി ടി, മൃതാംജലി (൭ 
കൂടിയ ബ്ൂഹ്മാവ . ത്രാടം ത്ഭ, പാഠം 
പറഞ്ഞു, പരാത്മന്! ഹേ പരമ ത്മാവാജുര് 

ടം ര്അം പ ന ത്താടട 
തം രാമം പ്പ ഹം ആ രാമനോട് 0 

കഠാ൮! ത്വം പരമേശ്വ രഃ. ടം അവട പരമനായ ഇയശ്വരനാകുന്നു. 
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1050 അര്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

അപരിച്ചിന്നയായ ശക്തിയോടു കൂടിയ രാമനാകട്ടെ പാദം 

കൊണ്ട് സരയൂനദിയിലെ ജലത്തെ ഒരിക്കല് സ്റ്റിച്ചിട്ട് അതില് പ്ര 

പേരിപ്പാ൯ ഭാവിച്ചു. അപ്പോം അംജലി ക്രപ്പിത്തൊഴുതുമൊണ്ടെ' ബ്ര 

ഹ്മാവ്” ആ രാമനോട് പറഞ്ഞു:__“ഹേ പരമാത്ഥന്! നിന്തിരുവടി 

സര്വോല്യൃയഷ്നായ ഈശ്വരനാകുന്നു. 

51. പിഷ്ണുഃ സദാനന്ദമയോസിപൂര്ക്നോ 

ജാനാസിതത്വം നിജമൈശമേകം 

തഥാപിദാസസ്യമമാഖിലേശ 

കതംവചോഭക്തപരോസിലിദന്! 

വിഷ്ണുഃ-സവ പ്യാപകനുംം പൂര്ണട-ഫങ്ങും നിഠഞ്ഞവസംം സദാനന്ദ 

മയ അസി_സദാനന്മസ്വരൂപനുമാകുന്നു, നിജം, ഏകം ഐശം ത 

ത്വം ജാനാസിടന് ജമാഡും ഏകംമായും ഈശ്വരസംബന്ധമായ്യമിരിക്ഷ 

ന തത്വത്തെ അറിയുന്നു, തഥാപിട എങ്കിലും, അഖിചേശംസര്പലേ 

ശ്വര! ദാസസ്യമമട ദാസനായ എനെറം വചഃ കൃതംടവാക്ക്' അനു 

ഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു പിദ്പന്!ടഹേ സര്വജ്ഞ! ഭക്തപരഃ അസി ഭക്താധീ 

നനാകുന്നു. 

നിന്തിരുവടിം എങ്ങും ഡ്യാപിച്ചം, നിറഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന സദാന൯ 

സ്വരൂപനാകുന്നു. അങ്ങയുടെ അദ്വിതീയമായ ഈശ്വരതത്വത്തെ അ 

ങ്ങുന്നുതന്നെ അറിയുകയുള്ളൂ. അന്ന്മാക്കറിവാന് കഴിയുന്നതല്ലെന്നു 

സാരം. എങ്കിലും ഹേ സര്വേശ്വര! ദാസനായ എനെറ അപേക്ഷ 

കയ നിന്തിരുവടി നിറലേററിയിരിക്കുന്നു. അതിനാല് ഹേ സര്വജ്ഞ! 

) രു 

അങ്ങുന്ന് ഭകതന്മാക്ക ധീനനാകുന്നു. 

പ 2 ത്പംഭദ്രാതൃഭിര്വൈഷ്ണ്ുവമേകമാലദ്ലം 

പ്രവിശ്യദേഹം പരിപാഹിദേവാന്൯ 

യദധാപരോവായദിരോചത്േ
തം 

പ്രവിശ്യദേഹം പരിപാഹിനസ്പവം. 

തവം നിന്തിരുവടി; ഭ്രാതൃഭിഃ ഭാതാക്കളോടുക്രടെ, ആദ്യം ആദിയിലു 

കളത്രം, ഏകം ഏകവുമായം, വൈഷ്ണ്ണുവം  ദഹംചവിഷ്ണുരുപത്തെ, പ്ര 

വിശ്വംപ്രവേശിച്ചിടട്ം ദേവാന് പരിപാഹി ദേവന്മാരെ പരിപാഥി 

ന്നി 0 ചമ കടെ, രോചതേ 

ച്ചാലും. യദ്വാ അല്ലെരില്ം അപരഃ വാച മറെറാന്നാകട്ടെ, 

ാമിചരുചിക്കുന്നുവെകില്, തം ദേഹം പ്രവിശ്യ -ആ ദേഹത്തെ യ. 

റി : ര ം ൭ രിപാ 

വേശിച്ചിടട് തവംചനിന്തിരുവടിം നഃ പരിപാഹി ഞങ്ങളെ പരം 

ലീ ൧40൧൦. 



3) 

ചമ്പതാം സഗ്ഗം. ] (൭ 
ഗ് 

നിന്തിരുവടി സഹോദരന്മാരോടു ക്രടെ, അങ്ങയുടെ ആദിയിലു 
നിക്; 4 

ൂഒതും എഏകവുമായ വൈഷ്ണുവദേഹത്തെ പ്രവേശിച്ചിട്ട ദേവന്മാരെ പ 

രിപാലിച്ചാലും, അല്ലെങ്കില് അന്യമായ ഏതൊരു രൂപം അങ്ങെക്കു ര 
കി ക മ് ചിക്കുന്നുവോ ആ സ്വരൂപത്തെ പ്രവേശിച്ചിട്ട മതങ്ങല്ലെ രക്ഷ ച്യാലും. 

29. ത്വമേവ ദേവാധിപതിശ്ച വിഷ്ണു 

രജാനന്തിനത്വാം പുരുഷാവിനാമാം 

സഹസ്രകൃത്വസ്തു നമോ നമസ 

പ്രസിദദേവേശ പുനനാമസ്യേ 

ദേവാധിപതിടദേവന്മാരുടെ അധിദാനും, വിഷ്ണുടവിഷ്ണുവും, ത്വം 

ഏവടംനിന്തിരുവടിതന്നെ, മാം വ്നാ-എന്നെക്രടാതെ, പുരുഷാഃ. 

പുരുഷന്മാര്, ത്വാം നജാനന്തിട നിന്തിരുവടിയെ അറിയുന്നില്ല, തേ. 
അങ്ങക്കായ്യാണ്ടു , സഹസ്രകൃത്വട നമഃ നമടംആയിരം പ്രാവശ്യം 

നമസ്ത്ലാരം, ദേവേശ! പ്രസീദംഹേ ദേവന്മാക്കം ഈശ്വരനായുമേളാ 
വേ! പ്രസാദിച്ചാലും, തേ പുനഃ നമഃ അങ്ങെക്കായ്യൊണ്ടു പിന്നെ 

യം നമസ്ത്രാരം. 

ദേവന്മാരുടെ പാലകന് ഇന്ദ്രനല്ലെയോ, എന്നെക്കൊണ്ടെന്താവ 
ശ്യം എന്നു ആക്ഷേപത്തെ വ സ്തൂതിച്ച നമയസ്ത, 
രിക്കുന്നു :__“ ദേവന്മാരുടെ അധിപനായ ഇന്ദ്രനും, അവരെയെല്ലാം പ 
രിപാലിക്കുന്ന വിഷ്ണുവും നിന്തിരുവടിതന്നെ. അങ്ങുന്നേകനല്ലാതെ അ 
ന്ൃമായിട്ടൊന്നുമില്ല. “ഏകമേപാദ്വിതീയം ബൃഹ്മനേഹനാനാസ്തിക] 
ഞന്” എന്ന ശ്രുതി, പ്രമാണം. ഗ്രാന് മാത്രമല്ലാതെ അമ്പപുരുഷ 
ന്മാര് അങ്ങയുടെ പരമതത്വത്തെ അറിയുന്നില്ല. അങഞ്ങെക്കായ്യ്കക്കാണ്ടു” 
അനേകം നമസ്കാരം. ഹേ ദേവേശ! പ്രസാദിക്കേണമേ. വീണ്ടം പീ 
ങടും നമസ്കാരം. 

24. പിതാമഹപ്രാത്ഥനയാസരാമഃ 
പശ്യതസുഭേവേഷു മഹാപ്രകാശഭഃ 

മുഷ്ണുംശ്ചചക്ഷ ഷോദിവെരകസാംതദാ 

ബഭൂവ ചക്രാദി യുതശ്ചതൂരളൂജഃ. 

പിതാമഹ്പ്രാത്ഥനയാംപിതാമഹനെറ പ്രാത്മഥനകൊണ്ട്', സഃരാമഃം 
ര്യ ടു ആ,, രാമന്, * ദേവേഷ: റു. നി മം രു്ന, ദേവേഷുപശ്യല്സുംദേവന്മാര നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ഷ 

മ്പോംം, തദാം.അപ്പോഠംയ ടെ 
പക്ഷ ഷി, 

ി ച) ല് നേത്ൂങ്ങളെ , മുഷ്ണന൯ടമ പ്പിക്കുന്ന, മഹാപ്രയ [ശാശ ഹ ത്തായ ! 
എണ് 
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കാശതത്തോടുക്രടിയവനും, ചക്രാദിയുതഃട ചക്രാദികളോടടക്രടിയപനം, 
ചതുര്ഭൂജഃ നാലു ഭജങ്ങളോടുക്രടിയവനുമായിട്ട്, ബഭൂവ ഭവിച്ചു. 

ബ്രഹ്മാവുചെയ്യ പ്രാത്ഥനയെ സ്വീകരിച്ച ആ രാമന് ദേവന്മാ 
രെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേ, ദേവന്മാക്കക്രടെ നോക്കുവാന് സാധി 
ക്കാത്തവിധത്തില് മഹത്തായ പ്രകാശത്തോടും, ചക്രം മുതലായ ആ 

യൃയധങ്ങറം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നാലു കൈകളോടുംക്ൂടിയവനായ് ഭവിച്ച. 

വിഷ്ണുരൂപംതന്നെ മായാശക്തിയാല് രണ്ടു കൈകമോടുക്രടിയ 
എം. ൽ 

ശ്രീരാമസ്വരൂപനായിട്ടിതുവരെ ലോകദൂഷ്ടിയില് കാണപ്പെട്ടു. ഇ 
മു ദ ഴ പ്പോഠം ആ മായാരൂപമാഷ തീധഗ്ലീലയെ നീക്കി പൂ൪വരൂപത്തെ പ്ര 

കാശിപ്പിച്ചു എന്നു സാരം. 

ശ്രീരാമ൯ വിഷരൂപത്തെ പ്രകാശീപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച” പദ്മ ഛം ണ്ണ പ് ൮ തി ളൂ ൭) ഷാ വു 

പുരാണം ഉത്തരഖണ്ഡത്തില്: 

“തസ്റിന്൯ സൂയയകരാകീര്ണേ ി നിപാതിതേ 1 സ്റ ൨) രാ പൃഷ്വൃഷ്ഡ പപാത 

മുല്സ്ൃജ്യ മാ൯നഷം രൂപം സ്വാം തനും പ്രവിവേശഹ 

അംശാഭ്യാം ശംഖചക്രാഭ്യാം ശത്രുഘുഭരതാവുഭൌ 

തദാതേനമഹാത്മാനൌ ദിപ്യതേജഃ സമനവിത്ൌ 
ശംഖചക്രഗദാശാര്ങ് ഗ പത്മഹസൃശ്ചതൂര്ഭജഃ 

ദിവ്യാഭരണസമ്പന്നോ ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനഃ 
ിവ്യപ്പി മപത്രനി ദിവ്യപിതാംബരധരഃ പദ് മപത്രനിഭേ ക്ഷണ 

ഡുവാകുമാരഭ സൌമ്യാംഗഭ കോമലാവയവോജ്ജവലഃ 

സുസ്തിശ്ധനീലകടിലകുന്തലഃ തരൂഭലക്ഷണഃ 

നവദൂര്വാങ്ചരശ്യാമഃ പൂര്ണചന്ദ്രനിഭാനനഃ 

ദേവീഭ്യാം സഹിതഃ ശ്രീമാന് വിമാനമധിരുഹ്യച 

തസ്ത്രീനു മഹാസനേ ദിവ്യേ മൂലേ കല്ലുതരോഭഃപ്രഭഃ 
റ ി 

നിഷസാദ മഹാതേജാഃ സര്വദേവൈരഭിഷ് ടത?” 

സൂയ്യകിരണം വ്യയാപിച്ചും പുഷ്്വഷം വീണുകൊണ്ടുമിരക്കുന്ന 

അതില് __ സരയൂജലത്തില്__മാനുഷസ്വരൂപത്തെ വെടിഞ്ഞു” സ്വ 

നത്തമായ വിഷ്ണുരൂപത്തെ സ്വീകരിച്ചു. ശര്രുഷ്ലുനും ഭരതനും ശംഖച 

ങ്ങളായ” ഭവിച്ചു. ശംഖം, ലമ്രംം ഗദാ, പത്മം ഫ്ടുന്ന നാലായധ 

അറം കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്ന നാല ഭൂജങ്ങളും, ടിവ്യാഭരണങ്ങളും, ഭിവ്യയ 

ഗന്ധമുമഭ അനുലേപനവും, ദിവ്യമായ പിതാംബരവും, പത്മദളം 

ഫ്ലോലയുധു നേതൂങ്ങളുംകൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്ന യുവാവായും ചയവ്രനെ 
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പോലെയുമ്ജവലിക്കുന്ന അവയവങ്ങളുമ്ളവനായുമിരുന്നു. മിനുപ്പം നി 

വിറ തലമുടിയും, ശോഭനമായ ശരീരലക്ഷണവും, നതൂതനഴു 

വ്വാദഉ പോലെ നീലനിറവും, പൂരണ ചന്രനെപ്പോലെ നോക്കുന്നവ 

രെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന മുഖവും പൃണ്ടിരുന്ന മഹാവിഷ്ണ്ുസ്വരൂപം, ഭൂദേ 

പിയോടം ശ്രീദേവിയോടുംക്രടെ വിമാനത്തില് കയറി വൈകുണ്ണ 

ത്തി: പ്രവേശിച്ചു. ദിവ്യമായ ആ മഹാവനത്തില് ദിവ്യകല്ലകവൃക്ഷ 

ത്ത്ിന്െറ ചുവടില് സര്വ ദേവന്മാരാല് സ്തൂതിക്കപ്പെട്ടികൊണ്ടെ വ 

സിച്ച. 
റ ശേഷോബഭൂവേശ്വരതല്ലഭൂനട 

സെരമിത്രിരത്യത്ഭൂത ഭോഗധാഠീ 

ബഭൂവതുശ്ചകൂദരൌ ചദിവ്വ്യൌ 

കൈകേയിസൂനരലവണാത്തകശ്ച. 

സൌധിരിഃംസുമിത്രാപൂതന്, അത്ൃത്ങൂുതഭോഗധാരീട അത്ൃത്ഭുതമായ 

സ൪പശരീരത്തെ ധരിച്ചവനും, ഈശ്വരതല്ലഭൂതഃ.മഹാവിഷ്ണുവിനെറ 

ശയയായിരിക്കുന്നവനുമായ, ശേഷഃ ബ്രൂവ- ആ ദിശേഷനായ് ഭവി 

ചും കൈകേയിസുനുഃ ഭരതനും, ലവണാന്തകടചടശതുഘ്നും, ദി 

വ്യൌ പക്രദരൌബഭൂവതുടം ദിവ്യങ്ങളായ ചക്രശംഖങ്ങളായ് ഭവിച്ച. 

ലക്ഷ്ൂണന അത്ൃത്ഭൂതമായ സര്൪പശരീരത്തെ ധരിച്ചവനായിട്ട് 

ആദിശേഷനായും, ഭരതന് ദിപ്യമായ ചക്ര മറയിട്ടും ശത്രുഘ്വനന് ശംഖ 

മായിടം ഭവിച്ച. ത് മു 
50. സീതാ ചലക്ഷ്മീരഭവല് പുമെരവ 

' രാമോഹിവിഷ്ക്കുഭ പുരുഷഭ പുരാണഃ 

സഹാനുജട പൂര്വശരീരകേണ 

ബഭൂവതേജോമയ ദിവ്യമൂത്തിട. 

സീതാ ചടസിതയ്യം, പുരാ ഏവകചകമുമ്പേതന്നെ, ലക്ഷ്മീഃ തസര്പ്ത്ച്ല 

ക്ഷ്ിദേചിയായ് ഭവിച്ചു, സഹാനുജട രാമഃട അനുജന്മാരോടുക്രടിയ രാ 

മന്, പൂര്വശരീരകേണംപൂ൪വശരീരത്തോടുക്രടെത്തന്നെ,
 തേജേോമയ 

ദിവ്യമൂത്തിഭതേജോമയിയായ ദിവ്ൃമൂത്തിയോടുക്രടിയവനായിട്ടു് ,പൂരാ 

ണട പുരുഷഭവിഷ്ണ്ണുഃ ബ(ഭൂവം-പുരാണപുരുഷനായ വിഷ്ണ്ണുവായ് ഭവിച്ചു. 

സീതയിതിന്നു മുമ്പേതന്നെ മഹാലക്ഷ്തീദേവിയായ് ഭവിച്ച. അ 

നുജന്മാരോടുക്രടിയ രാമന്, മുമ്വേത്തെ ശരീരത്തോടടക്രടെത്തന്നെ പു 

രാണപുരുഷനും, തേജസ്റത്റധികമായിട്ടുളുക ദിവ്യമൂത്തിയോടകൃടിയു മിരി 

ക്മന്ന മഹാവി സവായ് ഭവി ച്ച. 
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100) അദ്ധയാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

217. വിഷ്ണും സമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രമുഖ്യാ 

ദേവാശ്ചസിദ്ധാ മുവയശ്ചയ ക്ഷാഃ 

പിതാമഹാല്യാഭ പരിതഃ പരേശം 

സ്പവൈ൪ര്ഗ്ൃണന്തഭ പരിപൂജയന്തഃ 

സുരേന്ദ്രമുഖ്യാഃ_ ദേപേന്ദ്ര൯ മുതലായ, ദേവാഃ ചംദേവന്മാരും, സി 

ദാം സിദ്ധന്മാരും, മുനയഃ ചടടേമുനികളും, യക്ഷാഭടയക്ഷന്മാരും, പി 

താമഹാല്യാഃ- ബ്രഹ്മാവാദികളും, പരേശം വിഷ്ണും സമാസാദ്യം-പരമേ 

ശ്വരനായ വിഷ്ണുവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ട് പരിതഃ_നാലു ഭാഗത്തും, സ്പ 

വൈ സ്ോത്രങ്ങഥംകൊണ്ട് ഗണന്തഃടസ്തൃതിക്കുന്നവരുംം പരിപൂജയ 

ന്തഃ_ സാദരം പൂജിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. 

ദേവേന്ദ്രന് മുതലായ ദേവന്മാര, സിദ്ധന്മാരം മുനിമാര്, യക്ഷ 

ന്മാര്, ബ്രഹ്മാവു” മുതലായവര്, സര്വേശ്വരനായ വിഷ്ണുവിനെ പ്രാപ്പി 

ച്ചിട്ട് നാലുഭാഗത്തും നിന്നു് സ്നോതങ്ങറംകൊണ്ടു' സ്ൃതിക്കയും സാദരം 

പൂജിക്കയും ചെയ്യൂ. 

58, ആനന്മസംപ്പാവിതപൂരണചിത്താ 
് 

[? ഴ 

ബഭൂവിരേപ്രാപ്പമനോരഥാസ്നേ 

തദാഹവികഷ്ണ്ണുര് രഹിണം മഹാത്മാ 

ഏതേ ഹിഭക്താ മയി ചാനുരക്താ$. 

തേട അവര, ആനന്മസംപ്പാവിതപൂര്ണ.ചിത്താഃ ക ആനന്ദത്തിനെറ 

പ്രവാഹത്തില് നിമഗ്നമായും പൂ൪ണമായുമിരിക്കുന്ന ചിത്തത്തോടു ക്ര 

ിയവരും, പു൪ണമനോരഥാട-പൂരണമായ 
മനോരഥത്തോടുക്രടിയവ 

രുമായിട്ടു, ബഭൂവിരേട ഭവിച്ചു, മഹാത്മാ വിഷ്ണുഭടസര്വാത്മാവായ 

വിഷ്ണും തദാ ദൃഹിണം ആ ഹ- അപ്പ്യോഴം ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞും 

ഏതേ ഇവര്൪ം ഭക്താഃം ഭക്തന്മാരും, മയി എന്നില്, അനുരക്താടട 

അനുരാഗമുളൂള വരുമാകുന്നു. റ 

! ബ്രഹ്മാദിദേവന്മാര് ആനന്ദാനുഭവം നിമിത്തം സംതൃപ്ത്ീയെ 

പ്രാപിച്ച ചിത്തത്തോടും, പരിപൂര്ണമായി സാധിച്ച മനോരഥത്തോ 

ടംക്രടിയവരായ് ഭവിച്ച്. അപ്പോം എല്ലാവരിലും ആത്മാവായിരിക്കു 

ന്ന മഹാവിഷ്ണും തനെറ ഒരുമിച്ചു യാത്ര ചെയ്യിരുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് 

ബൃഹ്മാവിനോടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. ഇവര് എന്െറ ഭക്തന്മാരും ഖ്യു 

ന്നില് പരമാനുരാഗമുള്ള വരുമാകുന്നു. 

29. യാന്തംദിപംമാമനുയാന്തിസര്വേ
 

തിയ്യയക് ശരീരാ അപിപുണ്യയുക്താഃ 



ഒമ്പതാം സഗ്ഗം. 1001 

വൈകുണ്ണസാമ്യം പരമംപ്രയാന്തു 

സമാവിശസ്വാത്രമമാജ്ഞയാത്വം. 

തിയ്യയക് ശരീരാഃ തഥപിടതിയ്യയഗ്യോനികളില് ശരിരം ധരിച്ചുവരാണെ 

ത്തിലും പുണ്യയുക്താടപുണ്യത്തോടുക്രടിയ, സര്വേ ഇവരെല്ലാം, ദ] 

വം യാന്തം മാംവൈകണ്ഠറത്തെ യാനം ചെയ്യുന്ന എന്നെ, അനുയാ 

ന്തി അനുഗമിച്ചവരാകുന്നും വൈകുണ്ണസാമ്യം പരമംപ്രയാന്തു-വൈകു 

ണ്ഇതുല്യമായ പരമലോകത്തെ പ്രാപിക്കട്ടെ, മമ ആജ്ഞെയാചഷ്ടുനെറ 

കല്പനപ്രകാരം, ത്വംഅഞ്ങുന്നു , സമാവിശസ്വടപ്രവേശിപ്പിച്ചാലും. 

മൃഗാദിയോനികളില് ജനിച്ചവരാണെമങ്കിലും പുണ്യജിവികളായ 
നു യ 

ഇവര് വൈകണ്ഠത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ട ഏനെറ പീന്നാലെ വന്നവരാ 

കുന്നു. വൈകണ്ണത്തിന്നു തുല്യമായ ഉല്കൃഷ്ഠസ്ഥാനം ഇവക്ക നല്കേ 

ണം. ഏനെറ ആജ്ഞാനുസരണം ഇവരെ ആവിധമുക്ള സ്ഥാനത്തില് 

പ്രവേശിപ്പിച്ചാലും. 

00. ശ്രത്വാഹരേര്വാക്ഷമഥാബ്രവി'ല് കട 
സാന്താനികാന്യാത്തുവിചിതൂരഭോഗാന് 

ലോകാന്മദീയോപരിദീപ്യമാനാം 

സ്ത്പല്ഭാവയു ക്താട കൃതപുണ്യപുംജാഭ. 

ഹര്രഃ വാക്യം ശ്രത്വാഹരിയുടെ വാക്ൃത്തെ ശരവിച്ചിട്ടു', അഥ കഃ 
അബ്ബവിത് ടഅനന്തരം ബ്രഹ്മാവു” പറഞ്ഞു, മടീയോപരിദീപ്യമാ 
നാന് എനെറ ലോകത്തിന്നുപരിഭാഗത്തില് വിമ ങ്ങുന്നവയും, വിചിത്ര 
ഭോഗാന്൯ട വിവിധസുഖസാധനങ്ങളുളുമവയും, സാന്താനികാന്_ സാന്താ 
നികമെന്നു പേരുള്ള വയു മായ, ലോകാന്ംലോകങ്ങമെ, ത്വല്ഭാവയു 
കുതാട- അങ്ങയില് ഭാവമുള്ള വരും, കൃതപുണ്യപും ജാ അധികപുണ്യം 
ചെയ്യവരുമായഇവര, യാത്തുടയാനം ചെയ്യട്ടെ. 

) ്രീമഹാവിഷ്ണ്ു കല്പിച്ചതു കേട്ട ഉടനെ ബ്രഹ്മാവു പറഞ്ഞു. “അ 
ങ്ങയില് ഹൃദയത്തെ ഉറപ്പിച്ചവരും, ജന്മാന്തരത്തില് അധികം പു 
ന്യം ചെയ്യുവരുമായ ഇവര് എനെറ ലോകത്തിന്നും മേല്ഭാഗത്തില് 
അത്യന്തം പ്രകാശിക്കുന്നവയും ബഹുവിധസുഖസാമഗ്രികഠം വിഠത്ചെ 

ത് 5 വയുമായ “സാന്താനികം”” എന്നു പേരുമുടഒ ലോകങ്ങളെ പ്രവേശി 
ക്കടെ, ”? 

01. യേചചാപിതേരാമ പവിത്രനാമ 

ഗൃണന്തിമത്ത്യാലയകാലഏവ 



1002 അഭ്ധ്യാത്മരാ മായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

അംഞാനതോവാപി ഭജന്ത്രലോകാം 

സ്ലാനേവയോശൈരപി ചാധിഗമ്യാന്. 

യേമത്ത്യാഭംയാതൊരു മത്തൃന്മാര്, അന്തകാലേ ഏവംഅവസാന 

ത്തില് മാത്രം, അജ്ഞാനതഃ വാഅപിം അറിയാതെയെങ്കിലും, തേ പ 

വിത്രനാമ ഗൃണന്തിട അങ്ങയുടെ പരിശ്രദ്ധനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നുവോ, തേ 

അപി അവരും, യോഗൈഃ അപി-യോഗങ്ങളാലും, അധിഗമ്യാന്ക 

പ്രാപിക്കപ്പെടുവാ൯ യോഗ്യങ്ങളായ, താന്ലോകാന് ഏവഭജന്തുടത്യ 

ലോകങ്ങളെത്തന്നെ ഭജിക്കട്ടെ. 

യാതൊരു മനുഷ്യന്മാര മര സമയത്തില് മാത്രം, അറിലോടുക്ര 

ടാതെയെക്കിലും ഹേരാമ! നിന്തിരുവടിയുടെ പാപഹരമായ നാമത്തെ 

(രാമനാമത്തെ) ഉച്ചറിക്കുന്നുവോ അവരും നിരന്തരയോഗാഭ്യാസമുകൂളൂ 
ലു 

വരാല് പ്രാപിക്കപ്പെടുവാന്, യോഗ്യങ്ങളായ ആ ലോകങ്ങളെ പ്രാപ! 

ക്കട്ടെ. 

നിരന്തരം യോഗം അഭ്യസിക്കുന്നവരും, അറിയാതെയാണെങ്കില് 

ക്രടെ മരണസമയത്തില് മാത്രം രാമനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവരും ഒരേ 

ലോകത്തെ പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നുമുള ബ്രഹ്മവ ചനം രാമനാമ മാഹാത്മ്യ 

ത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. നിരന്തരം ഭഗവത്ഭക്തി യോഗത്തില് രമി 

ക്കന്നവരും നാമസങ്കീത്തനം ചെയ്യുന്നവരും പരമശാന്തമായ പദ 

ത്തെ പ്രാപിക്കുമെന്ന കഥ പറയേണമോ എന്നാണിലിടെ സൂചിപ്പി 
രി ച്ചിരിക്കുന്നത്. 
ലി റ ൫98. തതോതിഹൃഷ്ഠടാ ഹരിരാക്ഷസാദ്യാഃ 

റ സ് പൃഷ്ട്വാജലം തൃക്തകലേവരാസ്ഷേ 

പ്രപേദിരേ പ്രാക്തനമേവരൂപം 

യദംശജാട്ടക്ഷ ഹരിശ്വരാസ്ധേ. 

തത അതിഹൃഷാട ഹരിരാക്ഷസാലദ്യാഃ- അനന്തരം അധികം സന്തോ 

ഷിച്ച വാനരന്മാര്, രാക്ഷസന്മാര്, മുതലായവര്, ജലംസ് പൃഷ്ടവാടജ 
ൽ ഴു] % 

൭: 

ലം സ്സുരിച്ചിട്ട്. ത്ൃക്തകലേവരാഭതേടത്ൃജിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടുക്ര 

ടിയ അവര്; പ്രാക്തനം ഏവരൂപംടമുമ്പണ്ടായിരുന്ന രൂപത്തെത്ത 

ന്നെ, പ്രപേദിരേടപ്രാപിച്ചം തേജ്ക്ഷ ഹരീശ്വരാഃആ ്ടക്ഷന്മാരും 

വാനരവീിരന്മാരും, യദംശജാഭചയാതൊരുത്തരുടെ അംശത്തില്നിന്നു 

മുനിച്ചുവരായിരുന്നുവോ. 

അനന്തരം അതീവസന്തുഷ്ണന്മാരായ വാനരന്മാര, രാക്ഷസന്മാര്* 

മതലായവര്ം സരയൂനദിയിലെ ജലം സുശിച്ച പരിശ്രദ്ധന്മാരായി ശ 
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രീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, അവര് ഓരോരുത്തരും ഏതേതു ദേവന്മാരുടെ 

അംശങ്ങധില് നിന്നു” ഭൂമിയില് അവതരിച്ചുവോം ആ ദേവന്മാരുടെ രൂ 
പത്തോടു ലയിക്കും ചെയ്യ. 

൫3. പ്രഭാകരംപ്രാപ ഹരിപ്രവീരഃ 

സുഗ്ഗീവആദിത്യജ വീയയപത്വാത്' 

തതോവിമഗ്നാഃഭ സരയൂജലേഷു 

നരാഃപരിതൃജ്യ മനുഷ്യദേഹം 

ആരുഹ്ൃദിവ്യാ ഭരണാവിമാനം ളു 

ച, പ്രാപചുശ്ചതേ സാന്തനികാഖ്യലോകാ൯. 

ഹരിപ്രവീരഃ സഗ്രീവഭ_വാനരന്മോരില് പ്രകൃഷ്ണമായ ബലത്തോടുക്രടി 

യ സൃഗ്രിവന്, ആദിത്യജ വീയയവത്വാത- ആദിത്യനില് നിന്നുത്ഭവിച്ച 

വീയ്യയത്തില്നിന്നു ്ടായവനായതുകൊണ്ട്, പ്രഭാകരംടസുയ്യനെ, പ്രാ 

പടപ്രാപിച്ചം തതഃ സരയൂജലേഷുട അനന്തരം സരയൂജലത്തില്, വി 

മഗ്നാഭനരാഭടമുങ്ങിയ നരന്മാര്, മനുഷ്യദേഹം പരിത്യജ്യ മനുഷ്യദേഹ 

ത്തെ പരിത്ജിച്ചിട്ടു, ദിപ്യാഭരണാട. ദിവ്യമായ ആഭരണത്തോട്ട ഒരര 

ടിയവഠായിട്ടു, വിമാനം ആരുഹ്ൃട വിമാനത്തെ ആരോഹണം ചെയ്യൂ 

ടും തേ-അവര്. സാന്തനികാഖ്യലോകറന്ടം സാന്തനികമെന്നു പേരായ 
ലോഷങ്ങളെ, പ്രാപുടവംപ്രാപിക്കയും െയ്തു. 

വാനരാധിപതിയായ സുഗ്ഗീപന് ്ജിയ്യയീയ ജാതനായതൃകൊ 
ണ്ടു സുയ്യനില് ത! ഇങ്ങിനെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കാ 
രണത്തില്” ചെന്നു ചേന്നുവെന്നു ധരിക്കേണം. അനന്തരം രാമെ അ 
നുഗമിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന്മാർ സരയൂനദിജലത്തില് അവരുടെ മനുഷ്യ 
ശരീരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഉടനെ അവര് ദിവ്യാഭരണങ്ങംം ധരിച്ച 
ടിലൃശരീരങ്ങളുളളവരായിട്ട് വിമാനത്തില് കയറി സാന്തനികുമെന്നു 
പേരായ പുണ്യലോകങ്ങളെ പ്രാപിച്ചു. 

01. തിയ്യക് പ്രജാതാ അപി രാധ ദൃഷ്ണാ 

ജലം പ്രവിഷ്ണാദിവമേവയാതാട 

ദിദുക്ഷപോ ജാനപദാത്ച ലോകാ 
രാമം സമാലോകൃയ വിമുകതസംജ്ഞാഃ 

ത] പ്ര സ്തൂത്വാ ഹര രിം ലോകശുരും പ രേശം 

സ് പൃവ്യ്റ്വാ ജലം സ്വര്ഗ മചാപ്യരംജ 

ഏതാവ ദേവോത്തരമാഹശള്ം ഭൂ 

ടി മു് ശ്രീരാമ ചയ്ര്രസ്യ കഥാവശേഷം. 



ന്ത്ത്തു യ്യ ശ് ടം [॥ 

മ 
ര. 

[1 1004 അദ്ധ്യാത്മഥരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം 

തീയ്യക് പ്രജാതാഃ അപി തിയ്ഗ്യോനികളില് ജനിച്ചവരും, രാമദൂ 

8ചരാമനാല് ദശിക്കപ്പെട്ടവരും, മുലം പ്രവിഷ്ഠാഭടജലത്തെ പ്രവേ 

ശിച്ചവരുമായിട്ടു്, ദിവം ഏവട൦സ്വരഗത്തെത്തന്നെ, യാതാഭകയാനം 

ചെയ്യും ടിദുക്ഷവഭംകാണമാനാഗ്രഹിച്ച്' ജാനപദാഃ ലോകാടഷഗ്രാമ 

നിവാസികളായ ളുനങ്ങളും; രാമം സമാലോക്യടരാമനെ നോക്കിട്ടു , 

2 
വിമുക്തസംഞാഃബാഫ്ൃയബോധ

ം മറന്നവരായിട്ടു് , ലോകശഗുരും പ 

രേശം ഹരിം സ്മൂത്വാടലോകശുരുവം പരമേശ്വരനുമായ ഹരിയെ സ്ന 
റ 

ളി 

രിച്ചിട്ടു', ലം സ് പൃഷ്ടവാടജലത്തെ സപരിച്ചിട്ട അംജഃ സ്വര്ഗം അ 

വാപുട - ആയാസംഷ്രടാതെ സ്വരഗത്തെ പ്രാപിച്ച, രാമ ചവ്രരസ്യട 

ശ്രീരാമ ചന്ദ്രനന്െറ, കഥാവശേഷം ഉത്തരം അവശിഷ്ടകഥാഭാഗമായ 

മത്തരകാണ്ഡത്തെ, ഏതാവത് ഏവം ഇത്രമാത്രമേ, ശംളഃ ആഹകട 

ശിപന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 
1 

രാമനെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന മഗാദിവ൪ഗങ്ങളെയും, ശ്രീരാമച 

൫൯ കരുണയോടുക്രടെ ചംടാക്ഷി ച്ചതിനാല് അവുയും സരയൂനദീ ജല 

തതിലിറങ്ങി ശരീരങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചുശെഷം സ്വ൪ഗത്തെത്തന്നെ 

പ്രാപിച്ച്. ചാണ്മാനായ്യകുന്നിരുന്ന ഗ്രാഥനിലാസികളായ ജനങ്ങളും 

ലോകഗുരുവും പരമേശ്വരനുമായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെറ ദിവ്യമംഗളവീി 

ഗ്രഹത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ടുതന്നെ സകല ലൌകികവിഷയങ്ങളെയും മ 

റന്നു. നദിജലത്തെ സ്പൂറ്രിച്ചു ലേശവും കഷ്ഠിമ്രേടാതെ സ്വ൪ഗത്തെ 

പ്രാപിച്ച്. ഇങ്ങിനെ താരകമുത്തിയായ ശ്രീരാമ ചന്ദ്രനെ സ്തൂറിക്കകം 

അനുഗമിക്കുക, കാണുക, എന്നിങ്ങിനെ ഏതെതിലുംവിധത്തില് സം 

ബന്ധിച്ചിരുന്ന പക്ഷിമഗാദികാംകൂരടെ അനായാസേന പുണ്യലോക 

ങ്ങളെ പ്രവേശിച്ചു. ഇതത്തോകള്ം മാത്രമെ ശ്രീരാമനെറ കഥാശേഷം 

ഉ ത്തരകാണ്ഡ ത്തില് ശ്രീശിവ൯ അരു ളിചെയ്യി 

ആ്രടങ്ങിയിരിക്കു
ന്ന 

പി 
൫6. യഃ പാദമപ്ൃത പ തല് സപാപപാല് 

റു 
വമുച്യതേ ജന്മസഹസ്രജാതാത

 
നി 

ിനേദിനേ പാപചയംപ്രക്ുരവനു 

പഠേന്നരഃ ശ്രോകമപീഹഭക്ത്യാ 

വിമക്തസര്വാഘചയ$ 
പ്രയാതി 

രാമസ്ധുയ സാലോക്ൃയമനന
യലഭ്യം 

ഇത് ലവ പ്രാദമാതത്തെയെങ്കില
ും, ൮3 പഠേതഭ 

അത്രപപാദം അപപ 

ചാതൊരുവന് പഠിക്കമോ, സഃകഅപന, ജന്മസഹസൂജാത
ാ൯ പാ 
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പാല്സഹസം ജന്മങ്ങളില് സംഭവിച്ച പാപത്തില് നിന്നും വിമു 

ലൃയതേടവിമോചിക്കപ്ലെടം, ദിനേ ിനേടദിവസതന്തോവംം വ് 

യംപ്രകര്വന് നരഃ. അധികം പാപത്തെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന, ഇഹ 

ശ്ലോകം അപി ഇതിലെ ഒരു ശ്ലോകമെങ്കിലും, ഭക്ത്യാ പഠേത് ഭക്തി 

യോടുക്രടെ പഠിക്കേണം, വിമുക്ത സര്വാഘചയടടസ൪വ പാപസ 

മൂഹത്തില് നിന്നും വിമുക്തനായിട്ടു', അനന്യലഭ്യംടഅന്യ്ക ലഭ] 

പയാന് സാധിക്കാത്തതായ, രാമസ്യ സാലോക്യം_രാമനെറ സാലോക്യ 

തത്ത, പ്രയാതിട പ്രയാണം ചെയ്യും. 

ഈ രാമായണത്തിലെ ഒരു ശ്ശോകത്തിനെറ നാലിലൊരംശമെ 

്രിലും ഏതൊരുവന് പഠിക്കുദുമാ അവന് അനേകജന്മങ്ങളില് ചെയ്യ 

പാപത്തില് നിന്നു മുക്തനായ് ഭവിക്കും. ജന്മാന്തരകൃതപാപക്ഷയകഥ 

യിരിക്കട്ടെ. ഈ ജന്മത്തില് ത്തന്നെ പ്രതിഭദിവസം അധികമധികം പാ 

പം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന് ഇതിലെ ഒരു ശ്ലോകമെതിലും ഭക്തിപൂര്വം 

പഠിക്കുന്നതായാല് സര്വ പാപസമൂഹത്തില് വിന്നും വിമുക്തനാ 
[4] ] ്ു ലു ര്യ യമിട്ടു' അന്യൃക്ക ലഭിപ്പാന് പ്രയാസമുള്ളതായ രാമനെറ സാലോക്യമു 

ക്തിയെ പ്രാപിക്കും. 

04. ആഖ്യാനമേതദ്രഡുനായകസ്യ 

കൃതംപുരാ രാഘവചോദിതേന 

മഹേശ്വരേണാപ്ല ഭവിഷ്യദത്ഥം 

. ശ്രത്വാതുരാമഃ പരിതോഷമേതി, 

രാഘവചോദിതേനംരാഘവനാല് പ്രേരിക്കപ്പെട, മഹേശ്വരേണംപ 
രമേശ്വരനാത്, ആപ്ലഭവിഷ്യദത്ഥംടവ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭവ! 
ഷ്യല്കായ്യത്തോടുക്രടിയ, രഘൃയനായകസ്യ ഏതത് ആഖ്യാനംടധാമ 
നെഠ ഈ കഥയെ. ശ്രത്വാടശ്രവിച്ചിട്ട്, രാമഃ_രാമന്, പരിതോഷം 
ഏതി സന്തോഷത്തെ പ്രാപിക്കും. 

ശ്രീരാമനിലുമുമ ഭക്തിയാല് പ്രേരിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാന് ത്രീശിപന്൯ 
സംഭവിപ്പാന൯ പോകുന്ന കായ്യയങ്ങംശ്രടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമ 
ചരിതത്തെ ലോകാനുഗ്രഹത്തിന്നായിട്ടു് കിത്തിച്ച. ഇതിനെ ലോക 
ത്തില് ഏതൊരുവന് ഉച്ചരിക്കുകയോ കേഴക്കുകയോ ചെയയന്നുപോ 

ന 
കു റ് നി ടു ചവറില് (്രിടപമന ര റു ലിം, രി ന; [ ര് അവനല് ശ്രിരാമസ സന്തോഷിക്കും അതിനാല് അവന്ന് സര്൪വാഭ് 

ഷ്ട 

ജി] 

ചറ 
ചു. ട്ട ൭െ൮ു ക്ട ഹി 1, യ്യാ : ക്ല ടയ ശം ഷ്ലാഭവും അത്തേമുമ്തിയും. ഉ ണ്ടകുമെന്നു സാരം. 



യ്യു 
1] ി 

4099 അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഉത്തരകാണ്ഡം. 

05. രാമായണം കാവ്യമനന്തപുണ്പ്യം 

ശ്രിശക്രേണാഭിഹിതം ഭവാന്്യൈ 
ഭക്ത്യാപ ഠേദ്യഃ ശൃണയാല്സപാപൈപൈ 

വിമു ല്യതേ ജന്മശതോത്ഭവൈശ്ച 

ശ്രിശകരേണെശ്രീശി പി [ട് ി ശ്ര് രണടത്രീശിവനാല്, ഭവാന്വയട ഭവാനിക്കായ്യ്ൊണടു , അഭ 

ഹിതം പറയപ്പെട്ടതും, അനന്തപുണ്യം-അവധിയില്ലാത്തതായ പുണ്യ 
ത്തെ” ജനിപ്പിക്കുന്നതുമായ, രാമായണം കാവ്യംടരാമായണകാവൃയയ 

ത്തെ യ ഭകയാതൊരുവ൯, ഭക്ത്യാപഠേത് ടഭക്തിയോടക്രടെ പഠിക്കു 

കയോ, ശൃണൂയാത് ടശ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുമോ, സഭ അവന, ജദ്മശ 

തോത്ഭവൈഃ പാപൈദട അനേകജന്മങ്ങളില് സംഭവിച്ച പാപങ്ങ 

ഷാല് വിമു ല്യതേടവിമോ ചിക്കപ്പെടും. 

ശീശിപന് ശ്രീപാല്ൃതിദേവിയോടരുകിച്ചെയ്യമും, അ പധിമ്തമാ 

യ പുണ്ദയത്തെ ജനീിപ്പിക്കുന്നതുമായ രാമായണകാവ്യത്തെ ഏതൊരു 

വന് ഭകതിപൂ്ം കീത്തിക്കുകയൊ കേഠംക്കുകയൊ ചെയ്യുമോ അവന് 

ബഹൃുജന്മങ്ങളില് ചെയ്യ പാപങ്ങളില്നിന്ന് മുക്തനായ് ഭവിക്കും. 

89. അദ്ധ്യാത്മരാമം പഠതശ്ചനിര്യം 

ശ്രോതുശ്ചഭകത്യാ ലിഖിതൂശ്ചരാമഃ 
[ക] 

അതിപ്രസന്നശ്ച സദാസമീപേ 

സീതാസമേതഃ ശ്രിയമാതനോത്. 

അഡ്വയാത്മരാമംട അധ്യാത്മരാമായണത്തെം നിത്യംപാതഃ ശ്രോതുഃചകം 

നിത്യവും പഠിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും, ലിഖിതുഃ-എഴുതുകയും ചെയ്യു 

അവന്െറ പേരില് അതീപ്രസന്നഃരാമഃ അധികം പ്രസാദിച്ച രാമ൯ 

സദാസ്ഥിപേംഎപ്പോഴം സമീപത്തില് സിതാസമേതഃസീതാസഹ! 

തനായിട്ട' 4 ശ്മിയംആ തനോതി-ശ്രീയിനെ വിസ്തരിക്കുന്നു. 

അഡ്ധ്യാത്മരാമായണത്തെ പ്രത ദിവസം കീത്തിക്കുകയോ കേഴം 

ക്മകയോം എഏഴതുകയോ ചെയുന്ന മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച' എത്രയും സ 

ന്തോഷിക്കുന്ന രാമന് സീതാസമേതനായിട്ടു് എപ്പോഴും സമീപത്തുത 

റ തസമൃഭദ്ധിയെ നല്കും. ന്നെ വസിച്ച് സമ്പല്സമൂഭ്ധട 

0. രാമായണം ജനമനോഹരമാദികാവ്യം 

ബഫ്മാദിഭിഃ സുരവരൈരപി സംസ്കൃതം ല 

ശദഭ്ധാന്വിതട പഠതിയട ശൃണ്ടയാത്തു ട് ത്യം 4 

(൧) ച ഗ്യ 

ല്ല ഷോപപ്രേഷാത് സ്മനം ട്വ പിഗ്രധധ ഹ 
പ് 
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ി 
ബ്രഷ്മാദികിട ബ്രഹ്മാവു മുതലായ, സുരവരൈഃ അപിചംദേവശ്രേഷ്ടന്മാ 

രാര മ്രൂടിയും, സംസ്ലൂതംനന്നായ: നിം, 
ജനമനോഹ 

രം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഹഫരിക്കുന്നതുമായ, ആദികാവ്യം രാമായ 

ണം ആദ്യത്തെ കാവ്യമായ രാമായണത്തെം ത്രഭ്മാന വിതം ശ്രദ്ധായു 

ക്തനായിട്ടു , നിത്യംയഭ  പഠതിശ്ൃണ്ുയാത് ടയാതൊരു പന് 
ഭിവസതന്തോ 

൨൦ കയ ശ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുമോ, ' പിശ്ുദ്ധദേഹടസഃംപ 

രിത്രദ്ധമാഡയ് ദേഹത്തോടുക്ൂടിയ അവന്, വിഷ്ക്കോട സദ ദനം വിഷ്ണ്ണുവി 

നെറ സ്ഥാനത്തെം പ്രയാതിടപ്രയാണം ചെയ്യും. 

ര്യ ബ്രഹ്മാവാദി € യ കൂടെ പുകന്നതും ജനങ്ങച്നുടെ 

മനസ്സിനെ ആനനദ്മിപ്പിക്കുന്നതും൦ം ആ ടികായവുാ യ ഈ രാമായണ 

ത്തെ ശ്രദ്ധയോടു ക്ര ഫ്യൂുതൊരു മനുഷ്യന് നിത്യവും കിത്തിക്കകയോ 

കേറംക്കുകയൊ ചെയ്യുമൊ. അന്തഃകരണപരിശുദ്ധി നിമിത്തം അവന 

ശ്രീപിഷ്ണുവിയെറ സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിക്കും. 

ഇതി ത്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണേ ഉ മാമഹേശ്വരസംവാഠ് 

ഉത്തഡകാബണ്ഡേ നവ മാധ്യാധ: ളൂ 

സ കാ. മഡ്യാത്ഥവ ഥമായണം 

അത കള് കുത്ത 



ന് 

പി നി 

ടൂ നി 

ലല ഷേരി ചം; റ രു ര 
൨൦൦൪൭ നജ ല് പി: ച്ത് റ 12 ന്നനടം ം പറ 

നു 

ജയേ ചി ത ന സര്നന; 
യ് എന്ന്ന ൽ വി 

ഇഡാന്രേംത നത സ്ന യ്ക ൪ രര 

ജോ സാമിരി (൮ നേര്യ 
ഗന പ്ര്യഇഥ്ഭ കര ധം തു റ ൽ 
നറ ളി ടനടത്സിഡ്ലേയ്ഥ്, ഥത്ത ധര്ര്ലിടല് റ ് ന് ി ് 

ചം യ പ്ര: സ്വ (രം ട്ര പ് ന് 
കു റു പ 1 [ി 1 പല; 

യിനി? യ്യ; പൂ പ്ല തിന 
ള്്്ച! 14 

ന൯ഥള്മ്' രര” ല്യം ട്ര ന്ഥി ി രിസ 

നി ര ത്ര പറര്ര്്ന ഗ്രേ പി ര 

യം 

ം ന 

എ 1, ലം 0൨ ി ര: 22, 

 ന്ഥത്ത ത്തന ര നകി്ട ര പി ചി 
ക്യ ത് ജഃ 

) 07 | ലി 0൩ ധന് 0൧ [പ ി ഴ് നി, 

മി വ്വം ൮) ്ി യയ 6 ഡും പ പി 

ദശ വാരു ളു. നൂ ് ലയന്ധഡ്റയ്ള തു [ന് ് ി നു 

ധം ായേ ന ധന്നഃ കത്ത” “ ലിമി 
് ലിം. 4 പം പി ി 

ച് ഷു വര 4 ) നി 

സി ര [8 ഗ് 1. 1 1 1 ല് ന ന 
യ ക്ക് ല് ന്നച് പം; | വി [ 4 [ 

ൽ ം ച നി ലി ന് 1 10 ജി യ | 

൫: ൭ [ 1 "47 ംി [ 

നി (റ്റ) 1 [ച്ച (ന് ുുര് ് മല വ ട് കി 

ടം ല്ല! ന 10 എനി" 1 മ | 

് [ ച . ജി ; ൭. പെന് 1; 

ഇ ₹ ളു ി %ം നി റ ങെ ഹ് സിയര് സ് 0 

11, ! 1 പി ൫] 11ന് മിക്ക് യര് ക്; 

1] പി 

ലൂ ി വലി. /4 

1) ന്തം പി ചി ₹ 

രം ലി ല് [ ല, ി ന 4 ക് റി ്ധിഷഹഗര്ര്്& നി 

പിന നഞ്ചു ത്ന 
; [ന ി ലു ലു ) [ ഹു 1; [1 ല്ല ു് ൮, ന 

[ അ. റം [ ര, [ ി [ ന 

ന ൮ [ 

1 

] ല് നി 

റ്് ി 





പ്പു ഴ് വു 
ന്ന 
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